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ỦY BAN NHÂN DÂN
  PHƯỜNG AN LƯU

  Số:      /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Lưu, ngày     tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường An Lưu

Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy năm 2023 UBND phường An Lưu xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn phường An Lưu cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triền khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao về 

xã, phường, thị trấn đại chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi tắt là Quyết định 
số 25)

- xác định trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các 
tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 25 việc thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân 
chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của 
Nhà nước và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

2. Yêu cầu
- Công tác PBGDPL cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có nề nếp, có 

hiệu quả góp phần thực hiện tốt phương châm “ Sống và làm việc theo Hiến pháp 
và Pháp luật”

- Đa dạng hóa hình thức PBGDPLcho phù hợp với từng đối tượng, địa 
bàn, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể, thiết thực để nhân dân 
dễ nắm bắt và thực hiện. Củng cố, hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp 
hoạt động PBGDPL giữa các ban ngành, đoàn thể, chuyên môn UBND, các 
tuyên truyền viên PL, Hội viên Chi hội Luật gia, tổ viên tổ hòa giải; nâng cao 
trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị-
xã hội trong công tác thi hành nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật
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a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, đổi mới nội dung, 
hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, đặc điểm địa phương, lĩnh vực 
quản lý; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL,
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở, tuyên 

truyền viên PL, Tổ hòa giải, Đài truyền thanh.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Triển khai có hiệu quả chương trình PBGDPL theo Kế hoạch 

3906/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch về PBGDPL 
tại địa phương.

c) Tổ chức thực hiện Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 
công tác PBGDPL.

+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL,
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở, tuyên 

truyền viên PL, Tổ hòa giải, Đài truyền thanh.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới 

được Quốc hội thông qua. Các văn bản mới về tiếp công dân, phòng chống 
tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, cải 
cách hành chính; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông đường bộ; 
pháp luật về biển, đảo...

+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL,
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở, tuyên 

truyền viên PL, Tổ hòa giải, Đài truyền thanh.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
e) Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2023
+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL,
+ Phối hợp: Ban Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh.
+ Thời gian thực hiện: Tháng 11/2023
g) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Bố 

trí, điều động chi kinh phí đầy đủ kịp thới cho người tham gia các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL do 
cấp trên tổ chức.

+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL.
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở, 
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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h) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đổi 
mới nội dung, phương pháp thực hiện PBGDPL, khai thác văn bản pháp luật 
phục vụ công  tác PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL.
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở, tuyên 

truyền viên PL, Tổ hòa giải, Đài truyền thanh.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
k) Đẩy mạnh công tác xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; 
+ Chủ trì: UBND phường (giao công chức Tư pháp tham mưu),
+ Phối hợp: UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn cơ sở.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Thông tin truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng phường đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

a) Cập nhật đăng tải các tin, bài truyền thông về Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg tập trung vào mục đích ý nghĩa, những nội dung cơ bản, 
điểm mới quan trọng của Quyết định do cấp trên triển khai. 

+ Chủ trì: Công chức Tư pháp
+ Phối hợp:UB MTTQ, và các ban, ngành, đoàn thể; các tổ hòa giải.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Đẩy mạnh việc cung cấp tài liệu PBGDPL, kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hoà giải ở cơ sở cho hoà giải viên
+ Chủ trì: BCĐ công tác PBGDPL (giao công chức Tư pháp tham mưu).
+ Phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể; các hòa giải viên.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Tổ chức quán triệt, tập huấn việc đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo hướng dẫn.
+ Chủ trì: UBND phường (giao công chức Tư pháp tham mưu).
+ Phối hợp: UB MTTQ phường, các ban, ngành, đoàn thể, công đoàn cơ 

sở; 
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tường Chính phủ
+ Chủ trì: UBMTTQ phường.
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+ Phối hợp: Ban Văn hóa Thông tin; công chức Tư pháp; các tổ chức đoàn 
thể.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị BCĐ công tác PBGDPL, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, 

công đoàn cơ sở tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm, có hiệu quả.
2. Giao công chức Tư pháp theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá 

việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND thị xã qua Phòng Tư pháp.

3. Giao công chức Tài chính - kế toán phường chủ động đảm bảo kinh phí 
thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này. Kinh phí được bố trí trong dự toán 
của cơ quan, được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL, 
Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là kế hoạch triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2023 trên địa bàn phường An Lưu, BCĐ công tác PBGDPL, UB MTTQ, 
các ban, ngành, đoàn thể, công đoàn cơ sở, công chức chuyên môn có liên quan, 
tuyên truyền viên pháp luật, Hội viên Chi hội Luật gia, tổ viên tổ hòa giải căn cứ 
kế hoạch tổ chức triển khai  thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát 
sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND phường để được xem 
xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND thị xã (Phòng Tư pháp);
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND;
- Lãnh đạo UBND phường;
- UBMTTQ; Các ban, ngành, đoàn thể phường;
- Công đoàn sơ sở; Công chức chuyên môn có liên quan;
- BCĐ công tác PBGDPL, các tuyên truyền viên; Chi Hội 
luật gia; Các tổ hòa giải;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Đức
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