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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-HĐPH Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH       

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 57/KH-HĐPH ngày 

28/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (viết 

tắt là Hội đồng PHPBGDPL) tỉnh năm 2022; Thông báo số 13/TB-HĐPH ngày 

21/01/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng PHPBGDPL, 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

Đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác 

kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để đề 

xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; kịp thời biểu 

dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Yêu cầu  

Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; phát huy 

tính chủ động, tự kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cách thức kiểm 

tra đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt được mục đích đề ra. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Phạm vi  

- Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Kiểm tra việc triển khai thực hiện 

công tác PBGDPL. 

- Tại cấp huyện: Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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2. Nội dung   

2.1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản của 

cấp trên về các công tác này. 

2.2. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

2.2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành. 

- Nội dung và các hình thức PBGDPL được triển khai thực hiện trên địa bàn. 

- Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù. 

- Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt nam). 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

- Việc rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật và việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho 

đội ngũ này. 

- Việc thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (nếu có). 

- Công tác chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL theo quy định 

tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng PHPBGDPL (nếu có). 

- Việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL. 

- Việc bố trí kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL. 

2.2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

- Kết quả triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa 

giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019-2022”. 

- Việc chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; 

số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn. 

- Việc tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở 

cho hòa giải viên ở cơ sở; tình hình và kết quả hoạt động hoà giải ở cơ sở. 

- Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp 

công tác có liên quan. 

- Việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 
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2.2.3. Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; việc thành lập và kết quả hoạt động của Hội đồng 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Tổng số cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổng số cấp xã chưa đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

- Việc công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp 

xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của địa phương theo quy định. 

- Việc bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

2.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

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

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Hoạt động kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh  

1.1. Đối tượng kiểm tra 

- Đối với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh: Kiểm tra Sở Công Thương và Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh.  

- Đối với cấp huyện: Kiểm tra Hội đồng PHPBGDPL huyện Na Rì và huyện 

Ngân Sơn.  

1.2. Hình thức kiểm tra  

Tuỳ tình hình thực tiễn, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định cách thức kiểm 

tra cho phù hợp (kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu do đơn 

vị được kiểm tra cung cấp). 

- Trường hợp kiểm tra trực tiếp: Tại đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra 

làm việc với đại diện Lãnh đạo đơn vị và các thành phần có liên quan (nghe báo 

cáo, thảo luận về các nội dung tại mục 2 Phần II của Kế hoạch này). Kiểm tra hồ 

sơ, tài liệu kiểm chứng về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật và kiểm tra điểm 02 đơn vị cấp xã (mỗi đơn vị lựa chọn 2 xã).  

- Trường hợp kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu: Do Trưởng Đoàn kiểm tra 

quyết định, sẽ có thông báo cụ thể sau. 

1.3. Thông báo kết luận kiểm tra 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra dự 

thảo kết luận kiểm tra và gửi cho đơn vị được kiểm tra để lấy ý kiến. Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra, đơn vị được 
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kiểm tra gửi lại Đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung trong dự 

thảo kết luận kiểm tra. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn 

bản của đơn vị được kiểm tra đối với dự thảo kết luận kiểm tra hoặc 03 ngày làm 

việc kể từ ngày hết thời hạn quy định gửi ý kiến mà không nhận được ý kiến bằng 

văn bản của đơn vị được kiểm tra đối với dự thảo kết luận kiểm tra thì Trưởng 

Đoàn kiểm tra ký ban hành Thông báo kết luận kiểm tra. 

1.4. Mốc kiểm tra và thời gian kiểm tra 

- Mốc kiểm tra: Tính từ 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra.  

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến quý III, IV/2022.  

(Lịch cụ thể do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định và thông báo đến các thành 

viên của Đoàn và đơn vị, địa phương được kiểm tra) 

2. Hoạt động tự kiểm tra của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND 

cấp huyện  

Chủ động tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Việc báo cáo kết quả tự kiểm tra được lồng ghép trong báo cáo công tư 

pháp năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL  

- Thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó Trưởng đoàn kiểm tra là lãnh đạo Sở Tư 

pháp; các thành viên của Đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị là cơ quan thành 

viên Hội đồng PHPBGDPL (do Sở Tư pháp lựa chọn phù hợp với đơn vị được 

kiểm tra). 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị trong báo cáo tổng 

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

2022 trình Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành.  

- Để đảm bảo toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giao Sở Tư pháp chủ động tổ 

chức các hoạt động kiểm tra bằng hình thức phù hợp tại cấp huyện, cấp xã. 

2. Trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm tra 

Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm hướng dẫn, bố trí lịch làm việc cụ thể, 

thông báo cho thành viên Đoàn kiểm tra, đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện 

theo Kế hoạch này; Kết thúc đợt kiểm tra ký ban hành Thông báo kết luận sau khi 

đã lấy ý kiến của đơn vị được kiểm tra.  
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3. Cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL tham gia làm thành viên 

Đoàn kiểm tra  

- Phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra theo 

Kế hoạch này và thực hiện các công việc sau: 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành; chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ cho 

quá trình kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Đoàn kiểm tra phân công. 

- Thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của Sở Tư pháp để việc tổ chức 

thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. 

4. Trách nhiệm của các đơn vị được lựa chọn kiểm tra 

- Chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đề nghị của 

Đoàn kiểm tra.  

- Trường hợp kiểm tra trực tiếp: Mời đúng thành phần, bố trí làm việc với 

Đoàn kiểm tra theo lịch thông báo của Trưởng Đoàn kiểm tra.  

- Trường hợp kiểm tra thông qua hồ sơ, tài liệu: Gửi đầy đủ tài liệu, hồ sơ 

và văn bản liên quan đúng thời hạn cho Đoàn kiểm tra. 

- Thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của Đoàn kiểm tra.  

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Tổng hợp và báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Sở Tư pháp - Cơ quan thường 

trực Hội đồng PHPBGDPL để tổng hợp, trên cơ sở lồng ghép trong báo cáo công 

tác tư pháp năm 2022.   

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức kiểm tra ở cấp nào do ngân sách cấp đó thực hiện theo 

phân cấp ngân sách hiện hành.  

- Kinh phí tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh lấy từ 

nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;     

- Thành viên và tổ thư ký HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- HĐPHPBGDPL các huyện, thành phố; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCPC (Lựu).                                                        

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Duy Hưng 
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