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KẾ HOẠCH  
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

------------- 

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp 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; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về công tác phổ biến, giáo dục 

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

hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 

của công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự và nhân dân 

trên địa bàn trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước nói chung và về thi hành án dân sự (THADS), thi hành 

án hành chính (THAHC) nói riêng. Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ 

quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của 

các cơ quan THADS của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên của các cơ quan THADS, gắn việc PBGDPL, nhất là pháp luật về 

THADS, THAHC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi 

hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.  

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL. Đa dạng 

hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm có 

trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Tiếp tục quán triệt đến công chức, người lao động trong các cơ quan 

Thi hành án dân sự tỉnh Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản hướng 



2 

dẫn thi hành; 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 của Ban Bí thư … 

1.2. Triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027; 

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai 

đoạn 2019-2021”; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-

2027”; Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”… theo hướng dẫn của ngành và của 

địa phương. 

1.3. Tổ chức phổ biến các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (gồm 02 Luật và 12 Nghị 

quyết), tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (gồm 01 luật và 

04 NQ), trong đó tập trung tuyên truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, quan tâm chú trọng triển khai thực 

hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung Điều 55, 56, 57 quy định về cơ 

chế xử lý tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến các 

lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC; xử phạt vi phạm hành chính; cải cách hành 

chính; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an 

toàn giao thông đường bộ… tới toàn thể công chức, người lao động 

1.3. Phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; Kế hoạch 

số 218/KH- UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống ma tuý; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống ma túy; Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân 

quyền Liên hợp quốc; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Văn bản số 4976/BTP-PBGDPL ngày 

29/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp truyền thông về tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang… 

1.4. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 

Nam năm 2022. Đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả. 

2. Hình thức truyên truyền, phổ biến 

Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố 

căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị lựa chọn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dien-Luc-2004-28-2004-QH11-18056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2008-26-2008-QH12-82198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2008-26-2008-QH12-82198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới công chức, người lao 

động và nhân dân như: 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; niêm 

yết văn bản, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đăng tải 

văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS. 

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị; thông qua hoạt động nghiệp vụ thi 

hành án dân sự và công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; thông 

qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. 

- Viết, biên soạn, cung cấp tin, bài để đăng tải trên Báo, Đài của Trung 

ương và địa phương, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS, Trang thông 

tin điện tử của Cục THADS.  

3. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được bố trí 

từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt Kế hoạch này 

đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; chủ động triển khai các 

nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 2. Định kỳ 6 tháng, 12 tháng, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thành phố báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL (gắn với 

báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn), gửi về Cục Thi hành án dân sự để 

tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

3. Giao Văn phòng Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị thuộc Cục tham mưu giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Thi hành án dân sự 

- UBND tỉnh 

- Sở Tư pháp-CQTTHĐPHPBGDPL tỉnh;         

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng thuộc Cục, Chi cục THADS  

   các huyện, thành phố (để thực hiện); 

- Trang TTĐT Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Minh 17b). 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 

                             

   

 để báo cáo; 
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