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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

trên địa bàn xã Tân Phú Đông năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp và xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 30/KH-

HĐPHPBGDPL  ngày 11 tháng 02 năm 2022 về  hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố 2022 (gọi chung là công tác PBGDPL); Ủy 

ban nhân dân xã Tân Phú Đông ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình, Kế hoạch 

về công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, các 

tổ chức trên địa bàn xã.  

- Hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với các hình thức đa dạng, 

phong phú, có trọng tâm, trọng điểm; định kỳ báo cáo kết quả phối hợp thực hiện Kế 

hoạch này, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

cho những năm tiếp theo. 

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, phát huy vai trò của 

hai cơ quan, các tổ chức và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác PBGDPL trên 

địa bàn xã Tân Phú Đông.  

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai phải đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và hiệu quả, góp 

phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế vi phạm pháp 

luật, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  

II. Hình thức, thời gian, địa điểm triển khai: 

1. Hình thức: Tổ chức Hội nghị  

2. Thành phần, thời gian, địa điểm: 
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a) Thành phần: 

Các Ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, Ban nhân dân 05 ấp 

các chi, tổ hội, đội dân phòng, tổ dân phòng và nhân dân trên địa bàn xã. 

b) Thời gian: Hội nghị tổ chức vào lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 26/5/2022 

c) Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Phú Đông 

III. Nội dung: Các Văn bản triển khai gồm: 

Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, xã hội; quốc phòng, an ninh; cải cách 

thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; an 

toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; trật tự đô thị, thực hiện dân chủ ở cơ 

sở… 

- Tập trung tuyên truyền văn bản Luật, Pháp lệnh, các chính sách, văn bản 

mới ban hành năm 2021, năm 2022; các văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố ban hành trong năm 2021, 

năm 2022; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

những chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

IV. Báo cáo viên:  

Do các văn bản pháp luật mới ban hành mang tính chất chuyên ngành, để 

đảm bảo cho việc triển khai có chất lượng, dễ hiểu và dễ tiếp thu UBND xã sẽ 

mời báo cáo viên của phòng Tư pháp thành phố báo cáo. 

1. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí 

chi cho công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân xã.   

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Phân công trách nhiệm: 

a) Công chức Tư pháp- hộ tịch xã: 

Chủ trì, phối hợp các ban ngành xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

này.Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đúng theo quy định.  

Công chức Tư pháp – hộ tịch xã phát hành thơ mời đại biểu dự Hội nghị 

đúng theo thành phần, thời gian và địa điểm. Dự kiến mời mỗi ấp: đối tượng 

gồm: chi, tổ hội, tổ, đội dân phòng, tổ hòa giải và Ban nhân dân ấp. 
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b) Văn phòng Ủy ban nhân dân xã: 

Phối hợp với công chức Tư pháp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất 

để phục vụ Hội nghị (chuẩn bị kết nối máy chiếu nếu Báo cáo viên có yêu cầu). 

c) Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Ban, ngành, đoàn thể xã: 

Tổ chức tham dự Hội nghị đầy đủ và tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân trong xã về các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

d) Cán bộ Trạm Truyền thanh xã: 

 Có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã ghi hình, đưa 

tin, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp thông 

qua trang mạng thông tin điện tử vàTrạm Truyền thanh của xã. 

e) Ban nhân dân các ấp: 

Riêng Ban nhân dân các ấp mỗi ấp chọn 01 điểm để triển khai tuyên 

truyền sâu rộng ra nhân dân về các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

2. Chế độ thông tin, báo cáo: 

Kết thúc đợt triển khai báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.   

Trên đây là kế hoạch Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, pháp luật và 

các văn bản pháp luật mới trên địa bàn xã Tân Phú Đông ./.  

 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- UBND TP SaĐéc;  

- TT/ĐU và TT/HĐND xã; 

- MTTQ và các  ban,  ngành  xã; 

- BND các ấp; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

     

 

Nguyễn Thành Sơn 

 


