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KẾ HOẠCH
Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thị xã 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 
cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn 
Huyện Kinh Môn. UBND phường Minh Tân xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 
năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn. Đồng 

thời phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc tuyên truyền vận động nhân 
dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

- Phát huy công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành đến cán bộ, nhân dân trên địa 
bàn kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu
- Tiến hành đồng bộ, kịp thời, thường xuyên và tạo điều kiện để cán bộ và 

nhân dân hiểu các quy định pháp luật từ đó nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp 
và pháp luật.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư 
vấn pháp luật truyền thông về trợ giúp pháp lý, đưa từng hình thức tuyên truyền 
phù hợp với từng đối tượng để người dân dễ hiểu và tự giác thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Trung ương đã ban hành, trong đó: tiếp tục tuyên truyền Bộ Luật dân sự 
năm 2015, Luật Hình sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Căn cước và các quy định pháp luật 
khác trong đời sống xã hội. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật,
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Nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông 
qua: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống  
rửa tiền; Luật Dầu khí; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ  
sở và Nghị quyết.

- Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho các đối 
tượng chính sách về các lĩnh vực Đất đai, Dân sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, 
Hành chính, Bảo hiểm xã hội, Chính sách xã hội…

2. Hình thức
Tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật trực 

tiếp đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã đặc biệt là chú trọng quan tâm 
đến những đối tượng như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công 
với cách mạng, người khó khăn về tài chính (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của 
liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; người nhiễm chất độc 
da cam; người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia 
đình; người nhiễm HIV...).

Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ.
III. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Các ban, ngành, đoàn thể của phường.
Chủ động cử đại diện lãnh đạo đoàn thể mình phối hợp với công chức Tư 

pháp - Hộ tịch tham gia phổ biến, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực 
ngành mình quản lý tại các hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tổ chức tại 
phường theo Kế hoạch này.

2. Công chức Tư Pháp – Hộ tịch phường.
- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn trên cơ sở Kế hoạch của 
thị xã.

- Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 
tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý, đồng thời chủ trì, phối hợp với các ban, ngành 
đoàn thể ở địa phương thực hiện Kế hoạch.

- Chủ động mời các cán bộ và nhân dân địa phương và đặc biệt là những 
đối tượng như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách 
mạng, người già cô đơn, trẻ em tàng tật không nơi nương tựa, người nhiễm 
HIV...là những đối tượng được hưởng TGPL miễn phí để họ được tiếp cận và 
hưởng quyền lợi của mình theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017, tổ chức hội nghị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thời 
gian thực hiện: Quý II hoặc Quý III (lịch tổ chức cụ thể theo thông báo của 
phòng Tư pháp ).
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Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Cán bộ, Công chức phường chủ động 
phối hợp để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong khi tổ chức thực hiện có gì 
vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND phường (qua công chức Tư pháp - Hộ 
tịch) để xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Các công chức phường;
- Lưu VT.

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                        
                PHÓ CHỦ TỊCH
 

                 Nguyễn Trọng Úy
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