
 

UBND TỈNH AN GIANG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/KH-HĐPH 

 

    An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,  

giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/01/2023 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 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023; 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang ban hành 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023 với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) theo Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật và Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg); Kế 

hoạch số 802/KH-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tinh về việc 

triển khai thực Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư. 

b) Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng 

và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội 

đồng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển 
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khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Yêu cầu 

a) Nội dung, yêu cầu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát theo 

các văn kiện của Đảng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm 

vụ của Hội đồng quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg. 

b) Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội 

đồng và từng thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng trong tham mưu, tư 

vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

c) Lựa chọn nội dung tư vấn tuyên truyền bảo đảm có trọng tâm, trọng 

điểm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây 

dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc 

cần định hướng dư luận. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NĂM 2023 

1. Hoạt động hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết của Hội đồng 

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng năm 2023 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng). 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2023. 

1.2. Tổ chức phiên họp Hội đồng để triển khai, sơ kết, tổng kết các hoạt 

động của Hội đồng 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2023. 

1.3. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, 

địa phương 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng). 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan. 

- Thời gian kiểm tra: Quý III/2023. 
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2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về 

thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 

17/01/2023 của Chủ tịch 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 trên 

địa bàn tỉnh năm 2023; Các Chương trình, Kế hoạch khác có liên quan đến công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan được giao nhiệm vụ trong các chương trình, 

kế hoạch, đề án. 

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan có thành viên Hội đồng và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo từng Kế hoạch, Chương trình, Đề án cụ thể. 

2.2. Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối 

hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 

ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật cấp huyện. 

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan có thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3. Rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư 

số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo 

cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Định hướng những nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với xây dựng, 

thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó tập trung vào những nội dung như sau: 

Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các văn bản quy phạm 

pháp luật có hiệu lực trong năm 2022, 2023; các quy định có liên quan trực tiếp 
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đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, nhất là các 

địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo 

tôn giáo; dịch bệnh, thiên tai; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người 

dân, doanh nghiệp… Các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những 

vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Hình thức thực hiện: Các thành viên Hội đồng tham gia tư vấn cho Thủ 

trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội đồng cấp huyện giúp Ủy ban 

nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các Kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và yêu cầu từ thực tiễn. 

2.5. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2023 có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên 

môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn thực hiện. 

- Phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm; đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 

10 và tháng 11 năm 2023. 

2.6. Tập trung tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 

huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.7. Tư vấn, hướng dẫn, triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn thực hiện. 
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- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh; Hội đồng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 

huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Hội đồng, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện chủ động ban hành Kế 

hoạch hoạt động năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, các thành 

viên Hội đồng giúp Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, địa 

phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời kết quả hoạt động về Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp - cơ quan 

thường trực của Hội đồng) như sau: trước ngày 10/6/2023 đối với Báo cáo sơ 

kết 6 tháng và ngày 15/11/2023 đối với Báo cáo tổng kết năm.   

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt 

động của Cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội 

đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của cơ quan thường trực Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thi hành./. 

 

  Nơi nhận: 
- Cục PBGDPL - BTP; 

- Cục Công tác phía Nam - BTP; 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- UBND, Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện;   

- Phòng Tư pháp cấp huyện; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cao Thanh Sơn 
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