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KẾ HOẠCH
Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

tại các xã, phường theo Đề án tuyên truyền của tỉnh Quảng Nam năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-HĐPH ngày 25/01/2021 của Hội đồng Phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ về triển khai công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021; Thực hiên theo hướng dẫn 
của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, Phòng Tư pháp thành phố xây dựng kế hoạch 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường theo Đề án 
tuyên truyền của tỉnh Quảng Nam năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Thông qua công tác tuyên truyền để vận động các tầng lớp Nhân dân thực 

hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 
nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về các quy định của pháp 
luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, qua đó góp phần đẩy 
nhanh việc đưa pháp luật đi vào đời sống.

2. Yêu cầu
 - Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước; theo hướng dẫn của Sở Tư pháp cũng như sự chỉ đạo của UBND 
thành phố, HĐPH thành phố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác 
PBGDPL ở địa phương. 

- Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải phù 
hợp với từng đối tượng; việc tổ chức tuyên truyền cần đảm bảo yêu cầu trọng 
tâm về nội dung, phù hợp về hình thức và có chất lượng, hiệu quả, tuyên truyền 
trực tiếp đến người dân.

II. Nội dung 
1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp 
1.1. Nội dung cụ thể



Các văn bản luật phù hợp với nhu cầu của địa phương. Tổ chức triển khai 
và phổ biến kịp thời Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi 
hành trong năm 2020, 2021 các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương; các văn bản pháp luật quan trọng 
liên quan mật thiết đối với người dân trong các lĩnh vực: An ninh mạng, tiếp 
cận thông tin, đất đai, hôn  nhân và gia đình, hộ tịch, dân sự; hình sự, hành 
chính, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an 
ninh, giao thông, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân. Các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: 
Công ước về các quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; 
Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn…

1.2. Thành phần tham gia
- Cán bộ, công chức xã, phường; đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ quân, 

dân chính thôn, khối phố.
- Các hội, đoàn thể xã, phường.
- Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, phường.
1.3. Thời gian tổ chức: Tập trung vào quý I, II/2021.
2. Tổ chức Hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
2.1 Nội dung
Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức mỗi xã, phường 01 hội thi, cuộc thi 

(bằng hình thức phù hợp) tìm hiểu kiến thức pháp luật về những chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nội dung các văn bản 
luật liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, các văn bản luật liên quan 
đến các thí sinh tham gia thi tìm hiểu pháp luật. Có thể ứng dụng công nghệ 
thông tin như tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật.

2.2. Thành phần tham gia
- Công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường 

chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện.
- Đối tượng tham gia hội thi, cuộc thi do UBND các xã, phường chọn.
2.3. Thời gian tổ chức: Quý I, II/2021.
3. Tư vấn thủ tục hành chính
3.1. Nội dung
Tư vấn thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 

quyết của xã, phường và thành phố cho Nhân dân.



3.2. Thành phần tham gia: Đại diện các phòng, ban, đơn vị của thành 
phố; cán bộ thực hiện thủ tục hành chính tại các xã, phường.

3.3. Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức vào sáng thứ 7 của các tuần, từ 
tháng 03/2021 đến tháng 8/2021.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
4.1. Nội dung
In băng rôn tuyên truyền Ngày pháp luật; có thể phối hợp tuyên truyền 

pháp luật cho Nhân dân trong buổi sinh hoạt ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 
18/11.

4.2. Thành phần tham gia
Cán bộ và Nhân dân ở một số thôn, khối phố.
4.3. Thời gian tổ chức
Từ ngày 01/10 – 15/11.
III. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh đã chuyển cho UBND thành 
phố quản lý thực hiện Đề án PBGDPL trong năm 2021, mỗi xã, phường 
được hỗ trợ 8 triệu (trừ xã Tam Thanh). 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tư pháp thành phố
- Phối hợp với UBND xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết (gồm nội 

dung và kinh phí) cho từng hoạt động ở mục II đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.
- Chuẩn bị máy chiếu, tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, bộ câu hỏi để phục vụ công 

tác tuyên truyền, hội thi, cuộc thi, tư vấn thủ tục hành chính.
- Chi trả thù lao, chế độ cho báo cáo viên, các khoản chi khác theo quy 

định và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp để xây dựng kế hoạch chi tiết 

cho từng hoạt động.
- Chuẩn bị ma kết, hội trường, âm thanh để phục vụ hoạt động tuyên 

truyền, thông báo và mời cán bộ, Nhân dân, các thành phần liên quan đến tham 
dự đông đủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
tại các xã, phường theo Đề án tuyên truyền của tỉnh Quảng Nam năm 2021 của 



Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, đề nghị các địa phương quan tâm phối hợp 
thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- UBND tp (b/c);
- HĐPHPBGDPL tp (b/c); 
- UBND các xã, phường;
- Lưu: TP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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