
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: ……………/ QĐ-STP Vĩnh Long, ngày ……… tháng 02 năm 2023 
   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật 
___________________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Vĩnh Long; 

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Tư pháp quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp (có Kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp các 

Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. 

Điều 3. Chánh Thanh tra - Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để BC); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các Phòng chuyên môn,  

nghiệp vụ và ĐVSN thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 Dương Minh Chiến 
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 SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG PHỔ BIẾN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH  

Công tác năm 2023 của phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật 
__________________________________ 

 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 30 

tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Phòng 

PBGDPL xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tham mưu Giám đốc Sở thực hiện 

các nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn, 

kế hoạch của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Bộ Tư pháp, của UBND 

tỉnh và của lãnh đạo Sở, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về công tác PBGDPL để 

tham mưu Giám đốc, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời 

các Chương trình, Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì. 

- Trên cơ sở Kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo Phòng phân 

công nhiệm vụ cụ thể và lãnh đạo từng công chức của Phòng PBGDPL chủ động, 

đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, Chương trình, Đề án được 

phân công phụ trách. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Tuyên truyền các văn bản pháp Luật mới được Quốc hội thông qua 

đợt năm 2022 và năm 2023 

- Đợt 1: Tháng 4 năm 2023. 

- Đợt 2: Cuối quý III, đến đầu quý IV năm 2023. 

2. Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng 

Kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Trung ương); lãnh đạo, điều hành công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 
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Quản lý, chỉ đạo công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành hoặc ban hành các văn bản trong phạm vi được ủy quyền, 

phân công để điều hành hoạt động của Hội đồng năm 2023. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2023. 

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 thực hiện 

luật Hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

4. Tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng, thành lập Tổ Thư ký 

Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các thành viên hội đồng trước khi trình Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, thành lập 

Tổ Thư ký của Hội đồng và hướng dẫn Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện 

thực hiện 

Thời gian hoàn thành: Trước tháng 7 năm 2023. 

5. Tham mưu, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực; củng cố, kiện toàn 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng tinh gọn, duy trì 

hoạt động đối với các báo cáo viên có năng lực, thường xuyên tham gia PBGDPL 

Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 

theo sự phân công. Thực hiện kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên 

pháp luật theo hướng tinh gọn; chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với Báo cáo 

viên pháp luật thật sự có năng lực, tham gia thường xuyên và trách nhiệm cao với 

công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Thời gian hoàn thành: Trước tháng 7 năm 2023. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng và 

định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 

Thời gian thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn từ đầu Quý II năm 2023, 

để tổ chức thực hiện đến cao điểm vào tháng 11 năm 2023. 

7. Hướng dẫn, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng 

dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL 
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Tích hợp, vận hành trang thông tin điện tử “Phổ biến, Giáo dục pháp luật” 

của tỉnh với Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; liên kết với trang thông tin 

điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong tỉnh và giao quyền đăng tải 

thông tin cho các đơn vị để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Kịp thời 

phát hiện các cách làm hay của các đơn vị, địa phương, kịp thời đề xuất Hội đồng 

PBGDPL tỉnh cho nhân rộng, nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa 

bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến hết năm 2023. 

8. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tham khảo các văn bản, tài 

liệu từ Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương để biên soạn cho phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của tỉnh để tuyên truyền 

Hướng dẫn các đơn vị chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và 

tham khảo tài liệu PBGDPL chuyên ngành từ Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung 

ương để tuyên truyền qua bản Tin Tư pháp và biên soạn thành tài liệu cho phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của tỉnh; chuyển thể thành file âm thanh, video… (nếu có 

điều kiện). Thành lập nhóm zalo để chuyển file đến các đài truyền thanh cấp huyện, 

hệ thống loa phát thanh cấp xã để tuyên truyền, PBGDPL rộng khắp đến các tầng 

lớp nhân dân. 

Thời gian thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn trong quý I năm 2023 và 

tiến hành thường xuyên trong năm 2023. 

9. Tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã 

hội tham gia hoạt động PBGDPL 

Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã 

hội tham gia PBGDPL; thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia... và 

các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

10. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số 

trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 

11. Xây dựng dữ liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc cập 

nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 
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12. 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 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng là người dân tộc thiểu số 

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến đầu quý IV năm 2023. 

13. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năngcho Tập huấn viên hòa giải ở 

cơ sở và Hòa giải viên ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác 

trong lĩnh vực pháp luật, trong lực lượng vũ trang tham gia công tác hòa giải ở 

cơ sở 

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2023. 

14. Tổ chức kiểm tra hoạt động của Hội đồng năm 2023 tại các đơn vị 

cấp huyện và một số xã có liên quan để đánh giá toàn diện công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các lĩnh vực chuyên môn khác của Sở 

khi tiến hành kiểm tra 

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể công chức của Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và bản phân công của Phòng, 

từng công chức có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đề xuất 

những giải pháp mới, sáng tạo để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi những 

nhiệm vụ đã đề ra. 

3. Khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, sẽ kịp 

thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp. 

Trên đây là 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 2022 của Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật./. 
 

  TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

  Lưu Quang Lê Thoại
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