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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RA-VUNG TAU
S&

/QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác
Ba Rfa-Vüng Tàu, ngày 2?1- tháng 01 nám 2022

QUYET D!NH
Ban hành Kê hoch cong tác phô biên, giáo diic pháp 1ut;
hôa giãi & co s&; xây dtyng cap xã dt chuãn tiêp cn pháp 1ut
trên dla bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu nàm 2022
CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH BA RA-VUNG TAU
Can ctLuçt To chic chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can ci Luát St'ca dii, bó' sung mt so' dieu cia Lugt Td chic C7iInh phü và Lugt
TO chi'c chInh quyên d/aphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ct' Luát Ph bié'n, giáo dyc pháp lut ngày 20 tháng 6 nám 2012,
Can ct Lut HOa giái 6' co' só' ngây 20 tháng 6 nám 2013;
Can ct' Quyé't d,inh sO' 25/2021/QD-TTg ngày 22 tháng 7 nàrn 2021 cta
Thi tzthng ChInh phi quy dinh ye xâ, phw&ng, thj trán dçit chudn tiêp c2n pháp
luát;
Can ct Quyé't d,inh sO' 1521/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Tht tzthng
ChInh phi ban hânh Ké hogch thyc hin Két lun sO 80-KL/TW ngày
20/6/2020 cia Ban BI thu' ye tiép tyc thtc hin Chi thj so 32-CT/TW cüa Ban
BI thu' ye tang cithng sr ldnh dgo cia Dáng trong cOng tác phO bién, giáo dyc
pháp luát, ndng cao tht'c chap hành pháp luát cia can b5, N/ian dan;
Can cii' Quye't dfnh sO' 36/,QD-BTP ngày 12 tháng 01 nàm 2022 ci,a B5
trzthng B5 Tu' phOp ban hành Ké hogch cong tác phO biên, giáo dyc pháp lugt,
hOa giái 6' ca so; xáy dy'ng cap xâ dqt chuân tiêp cçn pháp luát nám 2022,
Theo d nghj cza Giám dc SO Tu'phap tqi TO'trInh sd 78/TTr-STP ngày
14 tháng 01 nám 2022 ye viçc dé nghj ban hành Quyét dfnh ban hành Kê hoqch
cOng tácphO bién, giáo dyc pháp lut; hOa giái 6' co' sO, xáy dyng cap xâ dgt
chuán tiép cn pháp lut trên df a ban tinh nárn 2022.
QUYET DINH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay K hoch cong tác phô bin,
giáo diic pháp 1ut; boa giãi a co so; xây dirng cap xà dt chuân tiêp cn pháp
1ut trên dja bàn tinh Ba RIa -Vüng Tàu nãm 2022.
Diêu 2. Hiu ltrc thi hãnh
Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngây k)2.
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Diéu 3. To chL,rc thuc hiên
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe Sâ Tuphá,p, Thu truâng các s,
ban, ngành cap tinh, thành viên Hi dông phôi hçip phô biên, giáo dc pháp 1ut
tinh,Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thânh phô chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nây./.
Noinhân:
- B Tt.r pháp (Vi PBGDPL, Cc CTPN) (b/c);
- TTr Tinh üy, HDND tinh (b/c);
- Chü tich UBND tinh;
- Nhu Diéu 3;
- Lt.ru: VT, PCNC, STP (03).

KT. CHU TICH
HU T!CH(

UY BAN NHAN DAN
BA RIA-VUNG TAU

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

KE HO3CH
Cong tác phi bin, giáo diic pháp 1ut; hôa giãi & co s&; xãy dirng cap xã
dt chuân tiêp cn pháp 1ut trên dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu nàm 2022
/QD-UBND ngày 2'rtháng olnàm 2022
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so
cüa Chz tjch UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu)

A. MUC IMCH, YEU CAU
I. Miic ctIch
1. Thrc hin có cht luçing, hiu qua các nhim vii, giài pháp duçc nêu
trong Kêt lugtn so 80-KL/TW ngày 20/6/2020 cüa Ban BI thu ye vic tiêp tic
thirc hin Chi th so 32-CT/TW cüa Ban Bj thu' ye tang cuè'ng sir Iãnh dao cüa
Dâng trong cong tác phô biên, giáo diic pháp 1ut (PBGDPL), nâng cao thüc
chap hành pháp 1ut cüa can b, Nhân dan; Lu.t PBGDPL; Lut Hôa giái co
s và tti các Quyêt djnh cüa Thu tuâng ChInh phü: Quyêt djnh so 152 1/QD-TTg
ngày 06/10/2020 ban hành Kê hoach thrc hin Kêt 1un so 80-KL/TW; Quyêt
dnh so 21/2021/QD-TTg ngày 21/6/2021 quy djnh ye thành phân và nhim vii,
quyên han cüa Hi dông phôi hgp PBGDPL; Quyêt djnh so 25/2021/QD-TTg
ngày 22/7/2021 quy djnh ye xä, phuè'ng, thj trân dat chuân tiêp cn pháp 1ut
trên dia bàn tinh.
2. Nâng cao hiu qua cong tác quãn 1 nba nuc, di mi cách thüc t
chrc thirc hin gop phân dua cong tác PBGDPL, hôa giái ô cci so, cap xä dat
chuân tiêp can pháp luât ngày càng hiêu qua, dáp img duoc yêu câu cüa nguô'i
dan và xã hi, thiêt thirc thrc hin Nghj quyêt Dai hi Dàng b toàn quOc Ian
thir XIII; phát hiên, nhân rng các mô hInh, cách lam mOi có hiu qua; phát huy
tinh than trách nhim t1r h9c tip, tim hiêu pháp 1ut cüa can b, cOng chüc, viên
chüc và ngui dan; nâng cao thüc tuân thü, chap hành pháp 1ut trong xã hi.
3. Da dng hóa các hInh thüc PBGDPL; dy manh üng diing cOng ngh
thông tin gän kêt chat chë vói hot dng chuyên dôi sO, ti'Jng bu'óc dôi mâi cOng
tác PBGDPL, hOa giài a cci sy, cap xã dat chuân tiêp cn pháp luât.
II. Yêu cu
1. Quán trit dy dü chü truong, chInh sách cña Dãng; quy djnh cüa pháp
1utt ye cOng tác PBGDPL, hôa giái co sa, chuân tiep cn pháp 1ut; barn sat
các nbim vii trong tam cüa ngành Tu pháp và nhim vi chInh trj cCia tinh näm
2022.
2. Xác dnh rO ni dung cong vic, tin d, kt qua thirc hin các nhim
yu cüa tüng co quan, don vj; dê cao trách nhim cüa nguai dün dâu; phát huy
yai trô tham mini, tu yân cüa Hi dông phôi hçip PBGDPL các cap, cüa co quan
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trirc Hi dng, t chüc (can b) pháp ch, don vj duqc giao nhim vi
L; nâng cao hiu qua cong tác phôi hgp, bào dam si1 phôi hçip, lông ghép
t dng.
3. Phü hçp vii tüng nhóm di tuçing, dja bàn, lTnh virc và nhu cu xä hi,
dam có trong tam, tr9ng dim, thit thrc, chat 1ung, hiu qua, hithng ye co
s; tang cithng 11ng diing cong ngh thông tin; da dng hóa, huy dng, sü drng
có hiu qua các nguOn lirc xä hi tham gia cong tác PBGDPL, boa giãi co si,
xây dirng cap xä dt chuân tiêp cn pháp 1ut.
B. CAC NHIM VJ TRQNG TAM
I. Cong tác phô bin, giáo diic pháp 1ut
1. Thi.rc hin có cht lugng, hiu qua các nhim v11 dticc giao cn thrc
hin tron näm 2022 theo Lut Phô biên, giáo d1ic pháp 1utt Va các van bàn
hung dan thi hành; Quyêt djnh sO 152 1/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thu
tung ChInh phü ban hành Kê hoch thirc hin Kêt 1un so 80-KL/TW ngày
20/6/2020 cüa Ban BI thu ye vic tiêp ti1c thrc hin Chi thj sO 32-cT/TW cüa
Ban BI thu ye tang cuông sr lãnh do cüa Dàn trong cong tác phô biên, giáo
diic pháp luât (PBGDPL), nâng cao thüc châ hành pháp lut cüa can b,
Nhân dan; chii trçng cOng tác quãn 1 nhà nuc ye phô biên, giáo diic pháp 1ut;
tiêp tic dOi rnói ni dung, hInh thtrc PBGDPL phü hçip vó,i trng nhóm dOi
tuçmg, dja bàn, linh v1rc du'oc giao quán 1; day rnnh irng dung cOng ngh
thông tin trong PBGDPL; huy dng các nguOn hrc tham gia PBGDPL.
- Co quan chU tn: Các sâ, ban, ngành doàn th cp tinh; UBND cp
huyn; UBND cap xâ.
- Co quan ph& hcTp: Co quan, don vj có lien quan.
- Thñ gian thirc hin: Ca näm.
2. To chirc quán trit, trin khai sâu
toàn din K hoch s 164/1(1-IUBND ngày 10/12/2020 cüa UBND tinh triên khai thirc hin Quyêt djnh so
1521/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ban hành Kê hoch
thirc hin Kêt 1un so 80-KL/TW ngày 20/6/2020 cüa Ban BI thu ye tang cu&ng
stir lãnh do cüa Dâng trong cong tác phô biên, giáo dic pháp 1ut, nâng cao
thuc chap hành pháp 1ut cüa can b, Nhân dan trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng
Tàu bang các hInh thrc phü hçTp ti các co quan, don vj, dja phuong; ban hành
van bàn Iành do, chi do trien khai, phát buy vai trO xác djnh trách nhirn cii the
cüa ngui dirng dâu co quan, don vj, dja phucing trong viêc nâng cao chat 1ucng,
hiêu qua cOng tác PBGDPL và hot dng phOi hçp giQ'a các ngành, các cap, các
co quan, don vj trong cOng tác nay; gãn vic tniên khai Két 1un vol thirc hin
các nghj quyêt Di hi Dàng bô các cap và Nghj quyêt Dti hi Dâng b toàn
quOc lan thi'r XIII; kt hç'p PBGDPL vOi nang cao thüc chap hành pháp 1ut và
vic thirc hin nhim vi chInh tr ti Co quan, don vj, dja phuong.
- Co quan chñ trI: NguO'i dirng du các Co quan, don vj, dja phuong (theo
trách nhim và phm vi quán 1).
- Co quan phM hqp: Các Co quan, don vj, có lien quan.
- Thñ gian thxc hin: Ca nam.
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3. To chirc chi do, hthng dan, tng kt; thirc hin các chInh sách thi dua,
thu&ng qua thrc tin thi hành Lut PBGDPL và các van bàn huóng dan thi
nghiên ciru, dê xuât hoàn thin the chê hoc dê xuât thrc hin các giái
áp tip tiic thrc hin Co hiu qua cong tác PBGDPL theo kê hoch cüa Trung
uong và dja phuang.
- Ca quan chü trI: UBND tinh.
- Ca quan tham muu: S& Tu pháp
- Ca quan pMi hçip: Các s, ban, ngành, doàn th cp tinh; UBND các
huyn, thj xã, thành phô và các ca quan, dan vj, có lien quan.
- Thai gian thirc hin: Theo K hoch cüa Bô Tix pháp.
4. Tang cuô'ng truyn thông v PBGDPL; dy mnh 1rng dung cong ngh
thông tin trong cong tác PBGDPL; tp trung nghim thu, vn hành, sir diing
Trang thông tin din tir PBGDPL cüa tinh; cp nht, nâng cao hiu qua khai
thác, sir diing Ca s dü' 1iu quôc gia ye van bàn pháp 1ut.
- Ca quan chü tn: UBND tinh.
- Ca quan tham muu: S Tu pháp.
- Co quan phi hçip: Van phOng UBND tinh; Si Thông tin và Truyn
thông tinh và các s, ban, ngành doàn the, dja phuang cO lien quan.
- Thai gian thirc hin: Ca nãm.
5. Ph bin các van bàn, chinh sách cho can b, Nhân dan b&ng các hInh
thtrc phü hçip vói trng dôi tuçmg, dja bàn, barn sat nhim vi, giài pháp thirc hin
Kê hoach phát triên kinh te - xA hi näm 2022 theo nhim v1 cong tác tr9ng tam;
nhim vi chInh trj, phát triên kinh te - xã hi ca timg s, ngành, doàn the dja
phuang, tp trung vào các luât, pháp lnh, van bàn mó'i thông qua närn 2021 và
näm 2022; các dir thào chInh sách, pháp lut có tác dng hcn den xã hi; các van
bàn, quy dinh có lien quan truc tiep den san xuât, kinh doanh, quyên và igi Ich
hçip pháp cüa ngui dan, doanh nghip; cài cách hành chInh; phOng, chông tham
nhUng, lang phi; các quy djnh ye xr 1, phông chông ti phm, ma tiiiy, djch
bnh (phOng chông djch bnh Covid-19), thiên tai, t nn xã hi; ho trg khi
nghip; chuyên dôi SO; khiêu ni, to cáo; báo v mOi trung; an toàn v sinh
thrc phâm; phông cháy, chtta cháy và ciru nan, ciiru h; an toàn giao thông
dung b; van dê du 1un xà hi quan tam hoc can djnh huong du 1un xà hi;
các diêu uóc quOc te k ket giü'a Vit Narn vi các nuc có chung dung bien;
Cong usc, diêu uOc quOc tê, cac Hip djnh Thuang mi tr do Vit Nam dà tharn
gia k kêt có lien quan tnxc tiep den ngui dan, doanh nghip.
- Co quan chü trI: Các sâ, ban, ngành doàn th cp tinh; UBND cp
huyn; UBNID cap xã.
- Ca quan phi hgp: Ca quan, dan vj có lien quan.
- Thi gian thirc hin: Ca näm.
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6. Thirc hin Cong tác PBGDPL cho các di tuçmg dc thu theo Lut PM
giáo diic pháp 1ut näm 2012, tr9ng tarn là nguäi dan vüng dan tc thiêu
üng xa, vüng có diêu kin kinh tê - xA hi dc bit khó khän; nguài lao
ng trong doanh nghip; nn nhân bj bao lirc gia dInh, ngiii khuyêt tat; ngithi
dang chap hành hInh pht tü, ngu?i dang bj áp ding bin pháp dua vào CO sY cai
nhin bat buc, ngthi dang bj áp ding bin pháp giáo diic ti xä, phung, th
trân.
- Co quan chü trI: S Tu pháp, Cong an tinh, Bô Chi huy B di Biên
phông tinh, S Lao dng - Thuong binh và Xã hi, So' NOn nghip và Phát
triên nông thôn, Ban Dan tc tinh; UBND cap huyn; UBND cap xã.
- Co quan ph& hcip: Co quan, don vj có lien quan.
- Thai gian thçrc hin: Ca 11am.
7. Tham rnuu thirc hin các nhim vi, hoit dng cüa Hi dng pMi hçp
PBGDPL tinh; Cüng cO, kin toàn, nâng cao hiu qua hot dng cüa Hi dông
phôi hap PBGDPL và To Thu k cüa Hi dông; phát huy vai trO vâ nâng cao
trách nhim cüa timg thành vien trong tham mini, chi dto triên khai cong tác
PBGDPL (co Kê hoçich hoit dç5ng nám 2022 riêng).
- Co quan chü trI: S Tu pháp.
- Co quan pMi hçip: Các s, ngành, doàn th cp tinh có thành viên tharn
gia Hôi dông phoi hap PBGDPL tinh; co quan tu pháp, co quan có thành viên
tharn gia Hi dông phôi hçip PBGDPL cap huyn, UBND cap xã Va CO quan, to
chirc CO lien quan.
- Th?i gian thixc hin: Qu I närn 2022.
8. Tip tiic rà soát, kin toàn di ngü báo Cáo Vien pháp luât, tuyên truyn
viên pháp 1ut; bôi duOng, tp huân kiên thuC pháp 1ut rni và k nãng, nghip
vi PBGDPL gän vôi quãn l, sir diing CO hiu qua di ngU nay trong cong tác
PBGDPL. To chüc bôi duOTig kiên thüc pháp luât, k5 näng PBGDPL, nhât là k
nàng PBGDPL cho doi tuç'ng dc thu gãn vi thirC hin Chuong trInh khung bOi
duông nghip v dôi vi báo cáo viên pháp lut, tuyên truyên viên pháp lut
(ban hành kern theo Quyêt djnh 3 147/QD-BTP ngày 28/12/2018 cüa B tru&ng
B Tu pháp); xay di.rng, nâng CaO Chat lugng di ngü báo Cáo vien pháp lut,
tuyên truyên viên pháp lu.t là ngu'i dan tc thiêu so).
- Co quan chü trI: UBND tinh, UBND cap huyn, UBND cp xã.
- Co quan tham rnuu thxc hin: Sâ Tu' pháp, PhOng Tu pháp cp huyn,
cong chirc Tu pháp-H tjch cap xâ.
- Co quan ph& hop: Các co quan, don vj có lien quan.
- Th?yi gian thirc hin: Ca näm.
9. Tang cuO'ng côngtác PBGDPL trong nhà trung và các co sâ giáo dic
nghê nghiêp; chü tr9ng dôi mâi ni dung, hInh thuC giàng day, h9c tp mOn
pháp luât và giáo diic cOng dan theo hrnn tiên tiên, phü hop, irn diing cong
ngh thông tin trong cong tác giáng day; dOng thi thirc hin có chat lugng các
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t dng PBGDPL ngoii khóa, ngoài gi len 1p; hu&ng irng, tao diêu kin cho
sinh, sinh viên các trung trung h9c phô thong, trung tam giáo dye thung
yen, Co s& giáo dye nghê nghip dü diêu kin tich circ tham gia các Cuc thi
Im hiêu pháp lut.
- Co quan chU trI: S& Giáo diic và Dào tao trin khai thirc hin di vi các
trueing thuc h thông giáo diic quôc dan; So Lao dng-Thuong binh và Xã hi
triên khai thirc hin dôi vOi các Co sO giáo dye nghê nghip.
- Co quan phi hç'p: Các sO, ban, ngành, doàn th có lien quan; UBND
cap huyn.
- ThOi gian thrc hin: Ca näm.
10. HuOng dan, t chOc các hoat dng huó'ng üng Ngày Pháp 1u.t Vit
Nam närn 2022 theo Lut Phô biên, giáo d1ic pháp 1ut nàm 2012 di vào chiêu
sâu, thiêt thirc gàn vOi thrc hin nhim vi tr9ng tam cüa các sO, ngành, da
phuong
- Co quan chü trI: So' Tu'pháp tham mu'u UBND tinh; Hi dng phi hçip
PBGDPL tinh chi dao, huó'ng dan triên khai.
- Co quan thirc hin: Các sO, ban, ngành, doàn th cp tinh, lirc lucing vu
trang; UBND cap huyn; UBND cap xã.
- Th?i gian thirc hin: Ca näm, cao dim vào qu IV 11am 2022.
11. Thirc hin tng hçrp, dánh giá, chm dim cong tác PBGDPL; xây
drng báo cáo kt qua 03 nãrn th?c hin Thông tu so 03/2018/TT-BTP ngày
10/3/2018 cüa Bô truOng B Tu pháp quy djnh B tiêu chI dánh giá hiu qua
cong tác PBGDPL
- Co quan chü trI: UBND tinh.
- Co quan tharn muu: SO Tu pháp.
- Co quan ph& hgp: Các sO, ban, ngành, doàn th& da phuong có lien
quan
- ThOi gian thçrc hin: Ca näm.
12. Tip tyc trin khai có hiu qua Quyt djnh s 14/2019/QD-TTg ngày
13/3/2019 cüa Thi.i tuOng ChInh phü, rã soát, kiêm tra, dánh giá ket qua th l,
chuyên giao, sap nhp Tü sách pháp lut; thirc hin vic cp nht, quán l các dü
lieu thành phân Tn sách pháp lut din t1r quOc gia theo chirc näng, nhim v
duçic phân quyên.
- Co quan chü trI: UBND tinh; UBND cp huyn.
- Co quan tham muu: SO Tu pháp; Phông Tu pháp cp huyn.
- Co quan pMi hp: Các sO, ban, ngành, doàn th dja phuong có lien
quan
- ThOi gian thrc hin: Ca nãm.
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13. Tiêp tiic dM rni và da dng hóa các hInh thirc ph biên, giáo diic
p luât.
a) T cht'rc các hi thi, cuc thi tim hiêu pháp 1ut
Các co quan, don vj, dja phuung tüy theo tinh hinh và yêu cu nhim vii
cong tác, chü dng to chirc hi thi, cuc thi tim hiêu pháp lutt tui co quan, dan
vj, dja phuo'ng mInh, khuyên khIch áp diing cong ngh thông tin (to chirc thi tim
hiêu pháp 1ut trirc tuyên), hinh thtrc san khâu hóa, kêthp vi các loai hInh van
hóa, van ngh quân chüng ti Ca s dê thu hiit nhiêu dôi tu'çmg tham gia, to nên
phong trào sOi nOi ye tim hiêu pháp 1ut trong mi tang lrp Nhân dan
- Co quan thirc hin: Các Co quan, dan vj, dja phuong.
- Thi gian thirc hin: Ca näm.
b) Biên soan, phát hành các tài lieu tuyên truyn, ph bin pháp 1ut
- Co quan thirc hin: Các co quan, don vj, dja phtrong.
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
c) PBGDPL trên song phát thanh-truyn hInh, trang tin din tü, bàn tin,
tp chI cüa CáC ca quan, dan vj, dja phuang trén da bàn tinh và h thông ba
truyên thanh ca s
- Co quan thirc hin: S Thông, tin và Truyên thông, Dài Phát thanh và
Truyên hinh tinh, Dài Truyên thanh cap huyn, Báo Ba Rja-Vüng Tàu, các sy,
ban, ngành có trang thông tin din tr và xuât bàn bàn tin, tp chI; UBND cap
huyn, UBND cap xã.
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
d) Trin khai có hiu qua các hinh thrc PBGDPL khác
Trên co sâ yêu cu nhim vu và tinh hinh thrc th, các don vj, dja phuong
chü dng lira chçn các hinh thirc tuyên truyên phü hgp nhu: To chüc hi nghj;
lông ghép PBGDPL trong các cuc h9p giao ban, h9p ca quan, h9p chi b, h9p
to dan cu; lông ghép trong vic "Hpc tp và lam theo tu tu&ng, dao dic, phong
cách Ho ChI Minh", phong trào "Xây dirng nông thôn mói, do thj van minh",
các phong trào phát triên kinh te - xà hi, xóa dói giãrn nghéo; qua hot dng
hOa giài a co sa, trV giüp pháp 1)", giãi quyêt khiêu ni, tO cáo...
- Ca quan thrc hin: Các co quan, don vi, dja phuong.
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
14. PhM hcip thng ghép trin khai thirc hin Quyt djnh so 1252/QD-TTg
ngày 26/9/2019 cüa Thu tuóng ChInh phü phê duyt Kê hoach tang cuông thirc
thi hiu qua COng uac quOc tê ye các quyên dan sr và chInh trj và cac khuyen
nghj cüa Uy ban Nhân quyên Lien hcrp quOc
- Ca quan chü trI: S& Tu pháp.
- Co quan phi hçip: Các sa, ngành, doàn th cp tinh; UBND các cp;
quan, tO chirc có lien quan.
15. Trin khai thirc hin Chuang trinh phi hgp, các D an v PBGDPL

a) Trin khai có hiu qua Chuang trInh PBGDPL giai don 2022-2027
Thu trnng ChInh phü k ban hành
- Ca quan chü trI: Si Tu pháp.
- Ca quan phi hçp: Các si, ngành, doàn th cp tinh; UBND cp huyn
và ca quan, to chirc có lien quan.
- Th?i gian thirc hin: Theo K hoch cUa B Tu pháp.
- San ph.m: K hoach trin khai Chuung trInh.
b) Tiêp t11c triên khai D an "Tuyên truyn, ph bin trong can b, cOng
chi.rc, viên chüc và nhân dan ye ni dung cüa Cong uc chông tra tan và pháp
1ut Vit Nam ye phông, chông tra tan".
- Ca quan chü trI: UBND tinh; UBND cp huyn.
- Ca quan tham muu: Sc Tu' pháp; Phông Tu pháp cap huyn.
- Ca quan phM hcip: Các ca quan, dan vj lien quan.
- Thi gian thirc hin: Ca nàm.
c) Trin khai thirc hin và tng kt Chuo'ng trInh phi hcip s 269/CTPHSTP-HLHPN ngày 08/02/2018 giü'a S& Tu pháp và Hi Lien hip pht n tinh
thirc hiên cOng tác phô biên, giáo dc pháp 1u.t; tr gi1ip pháp 12; tu van pháp 1ut
cho phii ncr; hôa giài ca sâ và lông ghép giri trong xay drng pháp 1ut trên dja
bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2018-2022
- Ca quan chü trI: S Tu pháp; Hi Lien hip phi n tinh
- Ca quan ph6i hgp: Các ca quan, dan vi, dja phu'ang có lien quan
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
- San phm: K hoach, hott dng trin khai thçrc hin (hi nghj, lap tp
huân...), báo cáo tOng kêt.
II. Cong tác hôa giãi & co s&
1. Tiêp tic chi do, hu'ang dn triên khai thi hành Lut Hôa giài ca sa
và các van bàn hu'âng dan thi hành.
- Ca quan chü tn: UBND tinh.
- Ca quan tham muu: Si Tu pháp.
- Ca quan pMi hçip: Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh.
- Ca quan thrc hin: UBND cap huyn, UBND cp xã.
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
2. Phi hçip vâi TOa an nhân dan tinh to chrc thirc hin có hiu qua
Chuang trInh phôi hçp so 01/CTPH-STP-TAND ngày 23/9/2019 giUa S Ti.r
pháp và Tôa an nhân dan tinh ye phô biên, giáo diic pháp 1ut và hOa giãi o ca
si giai doan 2019-2023 trên dia bàn tinh, nhât là thirc hin thu tiic yeu câu Tôa
an ra quyêt djnh cong nh.n ket qua hôa giãi thành a ca s&
- Ca quan chü trI: S& Tu pháp, Tôa an nhân dan tinh
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a quan phi hçrp: Ca quail, t chüc có lien quan.
Thyi gian thirc hin: Ca näm.
- San phm: Tài 1iu, n phm PBGDPL duac in n, phát hành.
3. Trin khai thirc hin vâ tng kt D an "Nâng cao ilãng lrc di ngü boa
giái viên ô ca s giai doin 2019-2022" näm 2022 và Chuarig trInh bôidumg
kiên thi'rc pháp lut, k näng hôa giái ca s& cho hôa giâi viên (co Ké hoich
thy'c hin riêng).
- Ca quan chü trI: UBND tinh; UBND cp huyn; UBND cp xã.
- Ca quan tham muu, thirc hin: S& Tu pháp, Phông Tu pháp cp huyri,
cong chirc Tu pháp-H tjch cap xã.
-, Ca quan ph& hçp: D nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam cürig
cap phôi hçip triên khai.
- Thñ gian thirc hin: Ca nãm.
- San phm: K hoch; các hot dng dugc trin khai (Hi nghj tp hun),
báo cáo tong kêt.
4. Biên soin, phát barth các tài 1iu ph bián, hu&ng dn nghip
tác hôa giái i ca sà

v11 cong

- Ca quan chü trI thxc hin: Sâ Tu pháp
- Ca quan pMi hçp: UBND cp huyn và các ca quan, dan vj có lien
quail.
- Thai gian thirc hin: Ca nàm.
5. Kim tratInh hInh thrc hin cong tác hôa giãi ca s tti xã, phumg,
thj trân kêt hçip kiêm tra cOng tác Tu' pháp näm 2022
- Ca quan thrc hin: Sä Tu pháp, UBND c.p huyn.
- Ca quan phi hcp: Các ca quan, dan vj có lien quail.
- Th?yi gian thirc hiri: Theo K hoch kim tra cüa S Tu pháp và UBND
cap huyn.
III. Cong tác xãy d.ng xã, phu'ô'ng, thj trãn dit chuân tip cn pháp
luât.
1. Triki khai các nhim vij duçc giao tai: Quy& djnh s 25/2021/QD-TTg
ngày 22/7/2021 cüa Thu tu'ng ChInh phü quy dinh ye xä, phung, th trân dt
chuân tiêp cn pháp lut; Thông tu sO 09/2021/TT-BTP ngày 15/1,1/2021 cüa B
trithng B Tu pháp huóng dan triên khai thirc hin Quyêt djnh so 25/2021/QDTTg; Chi dao, huO'ng dn dánh giá, cOng nhn xã, phuè'ng, thj trail (cap xã) dt
chuân tiêp cn pháp lut näm 2022.
- Ca quan chU trI: UBND tinh, UBND cp huyn, UBND cp xà.
- Ca quan tham muu: S& Tu pháp, Phông Tir pháp cp huyn, cong chirc
Tu pháp - H tjch cap xä.
- Ca quan pMi hçip: Các ca quail, dan vj có lien quail.
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Thai gian thirc hin: Ca näm.
Hi.thng dn nghip vv dánh giá, côn nhQtn cap xã dat chun tiêp cn
t cho cong chi.rc lam cong tác nay tai cap huyn, cap xã.
- Ca quan chü trI: S& Tu pháp; UBND cap huyn.
- Co quan phi hçip: Các Co quan, don vj có lien quan.
- Thai gian thrc hin: Ca nãm.
- San phm: Van bàn chi dao, huó'ng dan; hi nghj, hi thão; tài 1iu (Th
gap, tInh huông hOi dáp).
3. Thirc hin dánh giá, cong nhân, xây dirng cp xâ dat chun tip cn
pháp 1ut theo Quyêt djnh so 25/2021/QD-TTg ngày 22/7/2021 cüa Thu tung
ChInh phü quy dnh ye xä, phuèng, th trân dat chuân tiêp cn pháp 1ut; Thông
tu so 09/2021/TT-BTP ngây 15/11/2021 cüa B tru&ng B Tu pháp hung dan
triên khai thirc hin Quyet djnh so 25/2021/QD-TTg gãn vth xây drng nông
thôn mi
- Co quan thirc hin: UBND cp xä, UBND cap huyn, Hi dông dánh giá
tiêp cn pháp Iut.
- Thai gian thirc hin: Ca näm.
4. Trin khai có hiu qua nhim vii xã dat chun tip cn pháp 1ut theo
quy djnh tai Quyêt dnh cüa Thñ tuó'ng ChInh phü ban hành Bô tiêu chI quôc gia
nông thôn mó'i các cap giai doan 202 1-2025.
- Ca quan chü tn: S Tu pháp; UBND cp huyn, UBND cap xã.
-Co quan pMi hgp: Thành viên Ban chi dao thirc hin Chuong trinh mic
tiêu quôc gia xây dirng nOng thôn mi tinh.
- Thñ gian thirc hin: Ca näm.
C. TO CH15C THC HIN
I. Trách nhim cüa CaC Co. quan, don vj
1. Giao Sâ Tu pháp chü trI theo dOi, don dc, kim tra vic thirc hin K
hoach nay và báo cáo UBND tinh, Bô Tu pháp ket qua thirc hin; dê xuât
phuang an xir l khó khän, vung mac trong qua trInh thrc hin.
2. Trên Co sâ các nhim vu dirge phân cong tai Kê hoach nay, yêu câu các
si, ban, ngành, doàn the cap tinh chü dông xây dimg Kê hoach và to chirc thirc
hin phü hqp vâi chiirc nãng, nhim v11, diêu kin, tInh hInh thrc tiên cüa co
quan, don vj.
3. S& Tài chinh pMi hçip So Tu pháp tham muii UBND tinh b trI kinh
phI bao dam cho cong tác PBGDPL, hôa giài 0 co sO, xây dirng cap xã dat chuân
tiêp cn pháp lut. Huing dan, chi dao co quan tài chInh cap huyn tham mu'u
giup UBND cüng cap can dôi ngân sách bâo dam kinh phi cho các hoat dng
nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các t chirc thanh
viên tang cuOng tuyên truyên pháp 1ut cho hi viên, doân viên cüa tO chOc

10
phi hçp vâi các ban, ngành lien quan tuyên truyn và vn dng nhân dan
in nghiêm các chü tru'ong, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nixôc;
anh vic giám sat hot dng thi hành pháp 1ut cüa CáC cci quan nhà nrnc
an b, Cong chirc, viên chirc.
5. UBND cp huyn chü dng xây dung K hoch triên khai cOng tác
PBGDPL, hôa giâi & co so', xay dirng cap xã dt chuân tiêp cn pháp 1ut nàm
2022 cüa dia phu'oiig.
Kinh phi thurc hin
II.

1. Kinh phi thirc hin Cong tác PBGDPL duçc b trI trong dir toán chi
ngân sách thu&ng xuyên hang näm cüa các co quan, dan vj, dja phuang theo
phân cap ngân sách Nhà nu'o'c dugc quy dnh ti Lut Ngân sách Nhà nuâc và
các van bàn hithng dan thi hành.
2. Vic 1p dir toán, quàn l, sir dçing và quyt toán kinh phi ngân sách nhà
nuó'c dam bào cho cOng tác phô biên, giáo ditc pháp 1ut, hOa giái & Co so', xây
drng cap xã dt chuân tiêp cn pháp lu.t thrc hin theo quy dnh tii Quyêt djnh
so 34/2014/QD-UBND ngày 12/8/2014 cüa UBND tinh ban hành Quy djnh ye
vic lap di toán, quàn l, sü' dçing và quyêt toán kinh phi ngân sách nhà nuó'c
dam bâo cho cong tác phô biên, giáo diic pháp lut và chuân tiêp cnpháp lut
cüa ngu'&i dan t?i co so' trên dja bàn tinh Ba Ra -Vüng Tàu; Quyêt djnh so
67/2014/QD-UBND ngày 31/12/2014cüa UBND tinh ban hành Quy djnh vic
1p dir toán, quân l2, sr diing và quyêt toán kinh phi ngân sách nhâ nu'&c thirc
hin cOng tác hOa giâi o' co so' trên dja bàn tinh Ba Ra -Vüng Tàu và mt so van
bàn quy phrn pháp lut có lien quan khác.
III.
Ch d thông tin, báo cáo

Djnh k' 6 tháng và cui näm 2022 các so', ban, ngành, doàn th cp tinh
(cac co quan thành viên Hi dOng phôi hgp PBGDPL tinh); UBND các huyn,
thj xà, thành phO có trách nhirn báo cáo kêt qua thxc hin Kê hoch nay ye
UBND tinh (thông qua So' Tu pháp).
Trên day là K hoach thirc hin côngtác ph bin, giáo diic pháp 1ut; hOa
giài & ca so'; xây dirng cap xä dt chuân tiêp Cn pháp lut trén dja bàn tinh Ba
Rja-Vüng Tàu nàm 2022. Trong qua trInh th?c hin nêu Co vu&ng mac phát
sinh, các ca uan, don vi, dia phuang thông tin, phãn ánh ye so' Tu pháp dê
duc hithng dan hoc tharn mixu UBNID tinh chi d.o x& l./.

