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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân 
dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Luật, văn bản của Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

- Tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai 
thực hiện công tác.

- Xác định các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực 
hiện để tổng kết, hướng dẫn triển khai nhân rộng.

2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả;
- Các đánh giá, đề xuất bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các công tác trong thời gian đến.
II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  
- Công tác triển khai Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; các Đề án về công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
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- Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành 
viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện 
chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

- Mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu 
quả.  

- Việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 
của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Việc thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 
quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Công tác hòa giải ở cơ sở
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành.
- Tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở.
- Mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao 

hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
c) Chuẩn tiếp cận pháp luật
- Tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.
- Mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp 

cận pháp luật.
- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao 

hiệu quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Hình thức kiểm tra
a) Tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra 
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự 

kiểm tra theo các nội dung tại mục 1 phần II Kế hoạch này.
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Thời kỳ kiểm tra: Năm 2022.
b) Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Đối tượng kiểm tra: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. (tại đợt kiểm tra, các 

xã, thị trấn mời thêm đại diện 01- 02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc 
với Đoàn kiểm tra).

- Thời gian: quý III năm 2022.
- Thành phần Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng 

làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng làm Phó đoàn và thành viên là 
Ủy viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

3. Cách thức kiểm tra
- Đối với tự kiểm tra: Căn cứ vào nội dung kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra 
về Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 08/11/2022 để tổng 
hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

- Đối với kiểm tra tại các xã, thị trấn: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện 
lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đại diện một số ban, ngành cấp xã 
và Tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
huyện có thông báo kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị; đồng thời báo cáo kết 
quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

III. KINH PHÍ
Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra được bố trí trong kinh phí hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật của phòng Tư pháp huyện (có KH cụ thể riêng).  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị được chọn kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội 

dung yêu cầu kiểm tra, bố trí địa điểm để làm việc với Đoàn kiểm tra và cung cấp 
tài liệu liên quan cho Đoàn Kiểm tra.

2. Trước thời điểm kiểm tra 03 ngày, các đơn vị được kiểm tra gửi nội dung 
báo cáo của đơn vị mình cho Đoàn kiểm tra về Phòng Tư pháp huyện.

3. Giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thành lập 
Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này.



4

Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra và 
tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật năm 2022./.

Nơi nhận:                                                          
- Sở Tư pháp;
- CT, các PCT UBND huyện;     
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP + CVNC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

                 
 

#ChuKyLanhDao
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