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Lào Cai, ngày 13 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết
định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương
trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2658/QĐBTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2021;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên
địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm
2021 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban
Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ số: 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác
Tủ sách pháp luật; 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật; 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình PBGDPL
giai đoạn 2017-2021; Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Kế hoạch số 149/KHUBND ngày 06/12/2012 triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/6/2014 triển khai
Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 3800/QĐ-UBND
ngày 31/8/2017 ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch
số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số
288/KH-UBND ngày 06/11/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg.
b) Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở
cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về
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cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,
Nhân dân.
c) Tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.
2. Yêu cầu
a) Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ Lào Cai về PBGDPL,
hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ
chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của
sở, ngành, đoàn thể, địa phương.
b) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy
vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng,
tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công
tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra về công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật.
1.1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
a) Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến việc
triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, trong đó trọng
tâm là:
* Tham gia ý kiến vào các dự thảo: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt các Đề án về PBGDPL; Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TTBTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả
công tác PBGDPL và Thông tư thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày
28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách chấm điểm các
chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội
dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
* Tham mưu Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 10-CT/TU nhằm đáp ứng
yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới;
* Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021 – 2025.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, thị xã.
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- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Sản phẩm: Các văn bản tham gia ý kiến, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được ban hành.
b) Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh theo
nhiệm vụ được giao tại điểm 8.2 mục II Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày
06/11/2020 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐTTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kế
luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân
dân.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian hoàn thành: Quý I/2021.
- Sản phẩm: Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh.
1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp nghiệp vụ, khó khăn,
vướng mắc; trả lời kiến nghị của sở, ngành, địa phương, cử tri về những nội
dung thuộc phạm vi quản lý.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện:
+ Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ban hành trong Quý I/2021;
+ Các nội dung, nhiệm vụ khác thực hiện thường xuyên, theo đề nghị của
cơ quan, đơn vị chức năng.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, giải đáp, trả lời kiến nghị; Kế hoạch và
báo cáo kết quả kiểm tra.
1.3. Triển khai hoạt động chỉ đạo điểm của Bộ Tư pháp về PBGDPL, hòa
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu được chọn điểm).
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,
thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Sản phẩm, thời gian thực hiện: Theo kế hoạch chỉ đạo điểm của Bộ Tư pháp.
1.4. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật (tổng kết
các Đề án, Chương trình giai đoạn 2017 – 2021).
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- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài
chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
2.1. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Đề
án về PBGDPL.
a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình
PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 3800/QĐ-UBND, các đề án
thuộc Chương trình. Tổ chức tổng kết Chương trình, các đề án thuộc Chương trình
cụ thể:
* Tổ chức thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 23/5/2017
của Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,
nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Cơ quan tham mưu: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân
dân các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực
hiện.
* Tổ chức thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày
19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Cơ quan tham mưu: Hội Luật gia tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực
hiện.
* Tổ chức thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày
05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2017-2021”
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo.
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực
hiện.
* Tổ chức thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày
09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến
pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2021”.
- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, Liên Minh các Hợp tác xã, Liên
đoàn Lao động tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực
hiện.
* Tổ chức thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 10/12/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp
luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp
hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh
thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018- 2021”.
- Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực
hiện.
* Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các phòng, ban,
đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.
- Sản phẩm: Kế hoạch tổng kết; Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL
giai đoạn 2017-2021.
b) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 05/7/20218 của Ủy
ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công
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ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; Các hoạt động được triển khai; báo cáo
kết quả thực hiện.
c) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", trọng tâm là tổ chức Cuộc
thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp tỉnh về pháp luật
phòng, chống tham nhũng” để lựa chọn Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên
pháp luật giỏi tham gia cuộc thi toàn quốc.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Kế hoạch; các hoạt động được triển khai, báo cáo thực hiện.
d) Thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình hình
mới, gắn với triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; các ngành,
đoàn thể trong lĩnh vực được giao quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào
Cai; Khung dữ liệu số nội dung PBGDPL và các ứng dụng về PBGDPL hoạt động
trên nền tảng thiết bị di dộng thông minh được xây dựng và vận hành; các hội
thảo, tọa đàm được tổ chức.
2.2. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh (có Kế hoạch hoạt động
năm 2021 riêng).
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh.
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- Sản phẩm: Kế hoạch; văn bản hướng dẫn; báo cáo.
2.3. Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào
các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo
chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên
quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân,
doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biển, đảo; cải cách
hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh,
thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh
thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường
bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều
ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước,
điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết
có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
- Cơ quan thực hiện:
+ Đối với văn bản pháp luật mới được ban hành trong 6 tháng cuối năm
2020 và 6 tháng đầu năm 2021: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến đội ngũ báo cáo
viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ
chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến đội ngũ báo cáo viên
pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; Các cơ quan, ban ngành
cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt, phổ biến đến mọi
đối tượng trong cơ quan, đơn vị, cư trú tại địa phương.
+ Đối với văn bản pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhắc lại
hoặc tập huấn chuyên sâu thuộc lĩnh vực của ngành nào thì ngành đó chịu trách
nhiệm chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp lựa chọn hình thức
thích hợp để thực hiện đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành
pháp luật cho đối tượng cần được tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc "bồi dưỡng
chuyên sâu".
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các tổ
chức hành nghề pháp luật, nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan,
tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; Hội nghị/Hội thảo/tài liệu tuyên truyền;
báo cáo kết quả thực hiện…
2.4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL theo Chương trình
khung bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
(ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp); rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật, chú trọng là người dân tộc thiểu số.
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- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021.
- Sản phẩm: Kế hoạch; tài liệu/lớp tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả.
2.5. Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; các sở, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản
lý.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; tài liệu PBGDPL; các hoạt động được
triển khai; báo cáo kết quả thực hiện.
2.6. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt
Nam năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của các sở, ngành, địa phương.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban
nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021.
- Sản phẩm: Kế hoạch hưởng ứng; báo cáo kết quả thực hiện.
2.7. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm vào đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học
tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng
các hoạt động PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.
- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các nhà trường
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp); Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả nghiên cứu; đề xuất.
2.8. Thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác PBGDPL theo Bộ tiêu chí
ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL; báo
cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP.
2.9. Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định tại Mục 2,
Chương II Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh; các ngành, đoàn thể có liên quan trong lĩnh vực và địa bàn được
giao quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Cựu Chiến binh tỉnh; tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo pháp
luật và các quan, tổ chức có liên quan khác.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; báo cáo kết quả thực hiện.
3. Về hòa giải ở cơ sở.
3.1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
a) Tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng
hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.
- Sản phẩm: Các Hội nghị được triển khai; báo cáo kết quả triển khai.
b) Tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật; hướng dẫn kỹ năng
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở điểm cho đội ngũ hòa giải viên.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị
xã.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.
- Sản phẩm: Các Hội nghị được triển khai; báo cáo kết quả triển khai.
c) Sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch số 271/KH-UBND.
- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; các
phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn; Hội nghị sơ kết được tổ chức; báo cáo sơ
kết.
3.2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho
đội ngũ hòa giải viên của các tổ hòa giải trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đoàn thể có liên quan; Ủy ban nhân
dân các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021.
- Sản phẩm: Kế hoạch; tài liệu/lớp tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả.
3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số
42/CTPH-TAND-STP ngày 17/6/2019 phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa
giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh; Phòng Tư pháp,
Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả thực hiện.
4. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
4.1. Ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
thay thế quyết định số 619/QĐ-TTg và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Văn bản triển khai.
4.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
theo quy định mới cho các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
cấp huyện, Tổ giúp việc của Hội đồng và đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt cấp
xã.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
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- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.
- Sản phẩm: Các hoạt động tập huấn được triển khai; báo cáo kết quả triển
khai.
4.3. Biên soạn Sổ tay nghiệp vụ thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật, gắn với xây dựng nông thôn mới theo quy định trong Bộ Tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.
- Sản phẩm: Sổ tay nghiệp vụ thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4.4. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được kiểm
tra.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2021.
- Sản phẩm: Thông báo lịch kiểm tra; các hoạt động kiểm tra được triển
khai; báo cáo kết quả kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch triển khai.
1.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận
pháp luật của từng địa phương năm 2021 phù hợp với điều kiện và tình hình thực
tiễn; xác định mục tiêu, nội dung, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành,
điều kiện bảo đảm, kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo
đảm thiết thực, hiệu quả; kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp)
trước ngày 29/01/2021 (có thể xây dựng kế hoạch chung triển khai các nội dung
nêu trong kế hoạch này hoặc xây dựng các kế hoạch chuyên đề).
1.2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ kế hoạch này, trên cơ sở chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2021 phù
hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung kế
hoạch phải xác định rõ mục tiêu của từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, thời
gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm, kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ theo đúng
quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Sở Tư pháp) trước ngày 29/01/2021 (có thể xây dựng một kế hoạch chung
triển khai các nội dung nêu trong kế hoạch này hoặc xây dựng các kế hoạch
chuyên đề).
2. Giải pháp thực hiện.
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2.1. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và trách
nhiệm PBGDPL chuyên ngành của các ngành, địa phương.
Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các ngành
thực hiện tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai
thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Trình Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành kế hoạch hoạt động của Hội
đồng phối hợp PBGDPL cấp mình, ngành mình năm 2021, nội dung bám sát
chương trình, mục tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của bộ,
ngành trung ương.
- Chủ động theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; tổ
chức kiểm tra, lồng ghép hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch này đối với các
ngành thành viên của Hội đồng; kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền
biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các mục tiêu, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ; phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện chưa
tốt nhiệm vụ được giao; tổng hợp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ
đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch này theo
quy định của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật,
hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn kinh phí
ngân sách và nguồn xã hội hóa.
Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí
trong dự toán của cơ quan, tổ chức chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt
động theo Kế hoạch, Đề án, Chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng chế độ
quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Nghị quyết số 44/2016/NQHĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi thực hiện
công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy định của pháp luật có
liên quan đối với những nội dung không quy định chi tiết trong các nghị quyết nêu
trên.
3. Giao Sở Tư pháp.
3.1. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức
tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi,
kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; bảo đảm quyền được
thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là những địa phương thuộc
chương trình xây dựng nông thôn mới; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn
đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
3.2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở,
ngành, địa phương triển khai, theo dõi kết quả, định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp,
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báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo thời
hạn quy định tại Phụ lục số II, Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của
Ngành Tư pháp.
4. Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết các nhiệm vụ phổ biến giáo dục
pháp luật của các ngành theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ
kinh phí chi cho hoạt động tuyên truyền năm 2021, dự toán chi cho công tác hòa
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ (gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao của Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện trong năm 2021 trình Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt. Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện
xây dựng dự toán kinh phí chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết
định đối với những nhiệm vụ phát sinh trong năm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của bộ ngành Trung ương.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh
kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để có giải pháp kiến nghị Bộ
ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Thành viên, Thư ký Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- CVP, PCVP1;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, NC1.
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