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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 05/02/2021 của UBND huyện 

về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021. Để kịp thời khắc phục những hạn chế và nâng cao 

hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Kiểm tra tình hình tổ chức, triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 trên địa bàn huyện nhằm phát hiện những 

khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh để tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân. 

Công tác kiểm tra cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khách 

quan, phản ánh trung thực các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị 

được kiểm tra, qua đó phát hiện những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hay, 

có tính sáng tạo và mang lại hiệu quả cần được nhân rộng trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2021 

a) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL năm 2021 (các Kế hoạch, Công văn… cụ thể). 

b) Kết quả đạt được 

- Tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Công tác củng cố, kiện toàn và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, 

cộng tác viên pháp luật, các hình thức phổ biến, số cuộc tuyên truyền, số lượt 

người nghe… 

- Công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

- Tình hình, kết quả hoạt động của các tổ hòa giải. 
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- Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL. 

- Tình hình, kết quả hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu 

lạc bộ pháp luật. 

- Việc phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới và các văn bản luật 

liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. 

- Việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL. 

2. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện 

các nội dung về PBGDPL  

3. Kiến nghị, đề xuất 

Từ những kết quả đã đạt được và những thuận lợi khó khăn trong công tác 

tuyên truyền PBGDPL đề xuất, kiến nghị những giải pháp để khắc phục hạn chế, 

tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới. 

(Có Đề cương báo cáo kèm theo) 

III. THÀNH PHẦN, CÁCH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra trực tiếp 

a) Thành lập Đoàn kiểm tra 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thành lập Đoàn kiểm tra: Kiểm tra tại 

các đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; UBND 

xã Đào Viên, Đề Thám, Khánh Long. 

Trưởng Đoàn kiểm tra: Đồng chí Hoàng Thị Len - Trưởng Phòng Tư pháp 

- Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 

huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và chuyên viên Phòng Tư pháp. 

b) Cách thức kiểm tra 

- Đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương của Đoàn 

kiểm tra; các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp việc ban 

hành các văn bản triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL của đơn vị được 

kiểm tra. 

- Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận xét sơ bộ về từng nội dung kiểm tra. 

- Thông báo kết quả kiểm tra tới Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện và  

đơn vị được kiểm tra. 

c) Thời gian kiểm tra 

Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.  

2. Tự kiểm tra công tác PBGDPL tại đơn vị 

Đối với các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn 

huyện và UBND các xã, thị trấn không trong danh sách kiểm tra công tác 
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PBGDPL năm 2021, có trách nhiệm tự kiểm tra tình hình triển khai công tác 

PBGDPL ở đơn vị, ngành mình và báo cáo kết quả về Hội đồng PHPBGDPL 

huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2021 (trước ngày 

10/11/2021). 

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo kiểm tra 

Kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL từ 01/01/2021 đến 

30/9/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra, đảm bảo 

đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này. 

Tổng hợp báo cáo, kết luận kiểm tra trình Chủ tịch Hội đồng ban hành để 

các đơn vị cùng rút kinh nghiệm. 

2. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra bố trí thời gian và tham gia các 

buổi kiểm tra đầy đủ, đạt kết quả. 

3. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản để báo cáo 

trước Đoàn kiểm tra; bố trí địa điểm, mời thành phần dự và các điều kiện khác 

phục vụ việc kiểm tra đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, đề nghị các thành viên Đoàn kiểm 

tra và đơn vị được kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
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