
BỘ TƯ PHÁP 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 36/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ 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 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, 

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, 

đoàn thể, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

cơ quan Trung ương của các đoàn thể (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện); 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TW và  

  Ban Thư ký HĐ; 

- Lưu: VT, PBGDPL (05b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh 
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