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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, 

công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT ngày 07/01/2020 của Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2020” và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020”, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) 

đạt hiệu quả thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các cấp, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần thống nhất định 

hướng nhận thức của xã hội. Vận động Nhân dân tham gia tuyên truyền và chấp 

hành nghiêm chỉnh pháp luật  của Nhà nước và quy ước. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp TTPBPL, công tác hòa giải 

ở cơ sở gắn với  các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, giải pháp TTPBPL có hiệu quả; 

phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về TTPBPL; gắn công tác TTPBPL với các nhiệm vụ trọng tâm 

của MTTQ Việt Nam năm 2020. 

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của các Hội đồng 

Tư vấn, Ban Tư vấn, Tổ Tư vấn, cộng tác viên, các chức sắc tôn giáo, người tiêu 

biểu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động; đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban 

MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên cùng cấp và các cơ quan chức năng 

có liên quan trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

- Nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 

bàn, lĩnh vực; tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; 

khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ 

biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 
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II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo 2018; Luật Phòng, chống 

tham nhũng. Pháp luật về: Dân sự; về quyền dân sự, chính trị; về phòng, chống 

bạo lực gia đình. Những quy định pháp luật về hụi; phòng, chống cho vay với lãi 

suất cao theo hình thức (tín dụng đen)...và các luật, pháp lệnh mới ban hành 

như: Bộ luật Lao động 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật 

Quản lý thuế (sửa đổi); Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi hành án hình sự; Luật Biên giới Quốc gia, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; pháp 

luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm... 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Sản phẩm: Tổ chức được các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn; phát 

hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện thông tin đại 

chúng đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan. Lồng ghép phù hợp 

trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị. 

1.2. Mặt trận Tổ quốc các cấp lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu 

rộng chủ trương, quan điểm của Đảng những nội dung cơ bản của các dự án luật 

dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2020 và năm 

2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tập trung một số dự án như: 

Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính... 

- Thời gian thực hiện: Cả năm theo tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh đối với 

các dự thảo văn bản pháp luật.  

- Sản phẩm: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo văn 

bản; dự thảo văn bản được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, bản tin 

MTTQ và các phương tiện thông tin đại chúng khác.  

1.3. Tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà 

dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự 

kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

- Sản phẩm: Ban hành văn bản hướng dẫn, nội dung pháp luật được tuyên 

truyền trên cổng thông tin, bản tin MTTQ và lồng ghép phù hợp trong các hoạt 

động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị. 

1.4. Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng 

lãng phí. Tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2020 về thực hiện Chương trình hành 

động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí giai đoạn 2018-2020 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTQ-UB 

ngày 22/01/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Kế hoạch số 
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37/KH-MTTW-BTT, ngày 14/11/2019 về triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trong hệ 

thống MTTQ Việt Nam.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm, trong đó MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư 

pháp và HĐTV Dân chủ - Pháp luật tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền, 

tư vấn, đối thoại trong Nhân dân vào quý III và đầu quý IV/2020. 

- Sản phẩm: Ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung pháp luật, đưa 

tin, bài viết, văn bản kiến nghị (nếu có), biên soạn phát hành tài liệu bướm; lồng 

ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị. 

1.5. Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền nâng cao hiệu quả công 

tác quản trị, hành chính công, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

(Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH13) trên địa bàn tỉnh An Giang gắn với việc 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện quy trình kéo dài nhiệm kỳ 

hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2022 trên 

địa bàn tỉnh An Giang với công tác bầu Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị 

trấn nhiệm kỳ 2020-2022. 

 Thời gian thực hiện: Cả năm, trong đó tỉnh sẽ tập trung tổ chức các hội 

nghị tuyên truyền trong Nhân dân vào quý II và quý III/2020. 

 Hình thức tổ chức: Ban hành văn bản hướng dẫn, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nội dung pháp luật, đưa tin, bài 

viết, phóng sự, tổ chức hội nghị và biên soạn tài liệu bướm phát hành. 

1.6. Duy trì tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam trong cơ quan, gắn với tuyên truyền các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ 

liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.  

Thời gian thực hiện: hàng tháng và tập trung cao điểm từ 01/11 đến 

30/11/2020. 

Hình thức tổ chức: Ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 

2020; hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật; lồng ghép vào việc tổ 

chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ động trực quan thông qua treo băng 

rôn, khẩu hiệu... 

1.7. Phối hợp rà soát, thống kê những mô hình hiện có về TTPBPL trên địa 

bàn tỉnh, nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên 

truyền pháp luật. Tiếp tục vận động xây dựng mô hình tư vấn, tuyên truyền pháp 

luật (tổ tư vấn pháp luật; câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; hoặc khu dân cư 

có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; mô hình “Ba 

không” (không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao 

thông, không có người vướng vào tệ nạn xã hội), mô hình “Khu dân cư tiên tiến 

6 không” …).   

Thời gian thực hiện: Cả năm. 

Hình thức tổ chức: Văn bản hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền pháp luật. 
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2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

2.1. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức 

năng cùng cấp củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, nâng cao năng lực, kỹ 

năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; 

chủ động phối hợp với cơ quan tư pháp biên soạn tài liệu tập huấn bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho hòa giải viên.  

Thời gian thực hiện: Cả năm. 

Hình thức tổ chức: Tổ chức được các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập 

huấn; phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện 

truyền thông đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan. 

2.2.  Phối hợp với ngành Tư pháp thực hiện các nội dung sau: 

- Củng cố, kiện toàn về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ 

Hòa giải viên theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 12, Điều 14 Luật Hòa giải 

ở cơ sở năm 2013. Xây dựng đội ngũ Hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, 

trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm để thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Tiếp tục vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đã từng công tác 

trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và đang sinh sống tại địa bàn 

tham gia làm Hòa giải viên ở cơ sở.   

Thời gian thực hiện: Cả năm 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 

đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Quý II, III/ 2020. 

- Tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ công tác Mặt trận 

cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp các nội dung về pháp luật dân sự; 

pháp luật về quyền con người; về phòng, chống bạo lực gia đình; về hụi; phòng, 

chống cho vay với lãi suất cao theo hình thức (tín dụng đen); pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia thực hiện dân 

chủ ở cơ sở...   

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020. 

Ngoài ra, tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã 

phối hợp cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng điểm về triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, 

qua đó, đánh giá điển hình các đơn vị có cách làm hay, hiệu quả trong công tác 

hòa giải ở cơ sở; tham gia đoàn kiểm tra, theo dõi, phát hiện và đề xuất giải pháp 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và 

các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi (nếu có) 06 tháng 

và cả năm khi có yêu cầu đột xuất. 

Thời gian thực hiện: Cả năm. 
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- Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn thủ tục yêu cầu tòa án ra quyết định công 

nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. 

- Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công 

tác hòa giải ở cơ sở.  

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

 - Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung 

của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tham gia tích cực 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai công 

tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng, nhiệm vụ. Phối 

hợp với cơ quan có thẩm quyền thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của Nhân dân trong thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở để 

kịp thời kiến nghị điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung hương ước, 

quy ước không phù hợp với pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền 

công dân.  

Thời gian thực hiện: Cả năm 

Hình thức thực hiện: Tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn; biên soạn, 

phát hành tài liệu tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện truyền thông đưa tin, bài, 

phóng sự về các nội dung có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Ban Dân chủ - Pháp luật phối hợp và các Ban chuyên môn cơ quan Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung thuộc 

trách nhiệm của Ban mình theo Kế hoạch này. 

2.  Đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, căn cứ 

chức năng nhiệm vụ chủ động hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trong hệ thống tổ chức mình. 

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ nội dung Kế hoạch theo phương châm 5 rõ: Nội dung, hình thức, thời 

gian, đối tượng được tuyên truyền, ai tuyên truyền...  và  phù hợp với tình hình 

thực tế ở địa phương. Quan tâm tập trung thực hiện các nội dung: 

- Tăng cường vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phối hợp thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, phát huy dân chủ trong Nhân dân tham gia thực 

hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế, xã 
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hội, an ninh quốc phòng; xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm... 

- Tập trung tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện các chương trình, 

đề án về phòng chống tham nhũng; công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy trình 

kéo dài nhiệm kỳ Trưởng khóm, ấp (2017-2022), bầu Ban Thanh tra nhân dân 

nhiệm kỳ 2020-2022...gắn với thông tin phản hồi với cử tri và Nhân dân về kết 

quả trả lời, giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau tiếp xúc cử tri. 

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hàng năm (trước ngày 20/11) báo cáo 

kết quả thực hiện (đính kèm phụ lục số liệu) gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật, địa chỉ Email: ttptam1973@gmail.com). 

4.  Kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước từng cấp  

phân bổ hàng năm phục vụ hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở và các nội dung có liên quan trong năm 2020. Bên cạnh đó, 

tranh thủ nguồn kinh phí phối hợp thực hiện các Chương trình, Đề án, các cuộc 

vận động để phối hợp lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả, 

tiết kiệm./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Ban CTPN.UBTWMTTQVN; 

- Ban DC-PL.UBTWMTTQVN; 

- HĐTTPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp); 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Hội ND, HLHPN, HLG, ĐTNCSHCM,   

  LĐLĐ, HCCB tỉnh; 

- Ban Chủ nhiệm các HĐTV UBMTTQVN tỉnh; 

- UBMTTQVN 11 H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban DCPL. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Lĩnh 
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