
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

 
Số:            /KH-HĐPH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Lạng Sơn, ngày       tháng  9  năm 2020 

   

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

          

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 và Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 04/02/2020 về hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020, Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) ban hành Kế 

hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

22/01/2020 của UBND tỉnh tại một số đơn vị, nhằm đánh giá kết quả đạt được, 

những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện, để có giải pháp chỉ đạo, khắc phục nâng cao chất 

lượng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Qua kiểm 

tra kịp thời đề xuất biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm 

sáng tạo trong công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật.  

2. Hoạt động kiểm tra cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, 

khách quan, trung thực; chú trọng hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra tại cơ sở.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Kết quả thực hiện. 

3. Việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động 

nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL. 

4. Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu 

quả; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

5. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. 

6. Đề xuất kiến nghị. 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra và ước 

thực hiện hoàn thành đến ngày 31/12/2020. Các đơn vị sử dụng biểu mẫu thống 

kê ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp và đề 

cương báo cáo kèm theo Kế hoạch). 



2 

 

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH VÀ 

HOẠT ĐỘNG TỰ KIỂM TRA CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

1. Hoạt động kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh:  

1.1. Thành lập 02 đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh gồm các thành phần:  

 Đoàn số 1:  

- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL 

tỉnh - Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh - Thành viên. 

- Lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Thư ký. 

Đoàn số 2: 

- Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng 

PHPBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: 

Sở Tài chính; Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch - Thành viên;  

- Lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Thư ký. 

 1.2. Đơn vị được kiểm tra 

- Đoàn số 1 kiểm tra các đơn vị: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bắc 

Sơn và 02 đơn vị cấp xã do huyện chọn. 

- Đoàn số 2 kiểm tra các đơn vị: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Hữu 

Lũng và 02 đơn vị cấp xã do huyện chọn. 

Đối với các đơn vị cấp xã, đề nghị các huyện chọn các đơn vị có nhiều 

tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. 

2. Hoạt động tự kiểm tra 

Các sở, ban, ngành và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố 

không trong danh sách được kiểm tra tại điểm 1.2 nêu trên có trách nhiệm tự 

kiểm tra tình hình triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 ở đơn vị, ngành mình.  

3. Thời gian kiểm tra 

- Hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian cụ thể kiểm tra các đơn vị do 

Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định và thông báo.  
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- Các đơn vị tự kiểm tra chủ động thời gian tiến hành kiểm tra phù hợp 

với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.  

IV. KINH PHÍ KIỂM TRA 

Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí của hoạt động PBGDPL; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 phục vụ cho hoạt động tự kiểm tra của 

đơn vị mình. 

Sở Tư pháp sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh năm 2020 phục vụ cho hoạt động kiểm tra của tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tiến hành tự kiểm 

tra tại đơn vị, địa phương mình, tổng hợp kết quả kiểm tra trong Báo cáo kết quả 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 gửi Sở 

Tư pháp trước ngày 20/11/2020. 

2. Các đơn vị có tên trong danh sách được kiểm tra, dự thảo báo cáo theo 

đề cương; bố trí địa điểm, mời thành phần dự và các điều kiện khác phục vụ việc 

kiểm tra đạt kết quả. 

3. Thành viên Đoàn kiểm tra bố trí thời gian để tham gia kiểm tra. Trường 

hợp không thể tham gia Đoàn kiểm tra, cần kịp thời thông báo cho cơ quan 

thường trực (Sở Tư pháp) biết và cử đồng chí lãnh đạo cấp phòng của đơn vị 

tham gia. 

4. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí kiểm tra; tổng hợp, xây dựng báo cáo của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh gửi Bộ Tư pháp. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);  

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, THNC, TT THCB; 

- Lưu VT, (HTMĐ). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Hải 
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