
KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Sông Hiến 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng; Kế hoạch số 63/KH-HĐPH ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng về hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng 

năm 2022. 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng ban 

hành Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Sông 

Hiến như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

            1. Mục đích 

  Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nắm rõ hơn các văn 

bản pháp luật để triển khai tới Nhân dân thực hiện theo đúng các quy định của 

pháp luật đề ra. 

 Bồi dưỡng về chuyên môn về nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

          2. Yêu cầu 

Các nội dung hoạt động đảm bảo thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm; 

đảm bảo sự lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ liên quan. 

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức 

thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

   II. NỘI DUNG 

 1. Thời gian, địa điểm 

 - Địa điểm tổ chức: tại Hội trường tầng II, Ủy ban nhân dân phường Sông 

Hiến. 

- Thời gian: 01 ngày trong khoảng 15/10/2022 đến ngày 30/10/2022 (Thời 

gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
 

Số:           /KH-HĐPH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 9 năm 2022 
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2. Nội dung  

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

- Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan trong Luật 

Bảo vệ môi trường, do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo. 

- Chuyên đề 2: Tuyên truyền các quy định có liên quan trong Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều 

của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma 

tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

24/6/2021 của Bộ Lao động - TB&XH, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, do Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội thành phố báo cáo. 

- Chuyên đề 3: Tuyên truyền đấu tranh phản bác Pháp luân công, do Ủy 

ban nhân dân phường Sông Hiến báo cáo. 

- Chuyên đề 4: Tuyên truyền trật tự đô thị, tuyến phố văn minh, do Ủy ban 

nhân dân phường Sông Hiến báo cáo.  

- Chuyên đề 5: Hỏi – đáp pháp luật, do Phòng Tư pháp -UBND phường 

Sông Hiến thực hiện. 

3. Thành phần tham dự 

- Mời đại diện lãnh đạo Thành ủy Cao Bằng. 

-  Mời đại diện lãnh đạo HĐND thành phố Cao Bằng. 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao 

Bằng. 

- Mời đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố 

Cao Bằng. 

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên Phòng Lao động -Thương binh và Xã 

hội thành phố. 

- Cán bộ, công chức phường; Tuyên truyền viên pháp luật phường Sông 

Hiến. 

- 20 Bí thư -Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường Sông Hiến. 

- 60 công dân trên địa bàn phường Sông Hiến. 

- Số lượng: dự kiến 100 đại biểu. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp làm đầu mối, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 

Sông Hiến trong triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức hội nghị 

theo nội dung Kế hoạch này. 

 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động-Thương binh 

và Xã hội chuẩn bị các nội dung sau: 

- Cử Báo cáo viên nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản pháp luật để triển 

khai tại Hội nghị; 

- Nội dung triển khai tại Hội nghị được xây dựng thành bài giảng 

Powerpoint và gửi nội dung bài giảng về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật thành phố Cao Bằng (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 15/10/2022. 

- Cử thành phần tham dự Hội nghị tham gia đầy đủ theo nội dung Mục II 

Kế hoạch này. 

3. Giao Ủy ban nhân dân phường Sông Hiến phối hợp với Phòng Tư pháp 

chuẩn bị các nội dung sau: 

- Cử cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện công tác tổ chức Hội nghị; 

- Tổ chức sắp xếp, bố trí Hội trường và các điều kiện kỹ thuật (Mic, tăng 

âm, loa, máy chiếu); 

- Cử cán bộ, công chức phối hợp thực hiện nội dung tuyên truyền trình 

chiếu bài giảng Powerpoint; 

- Mời các thành phần đúng, đủ tham gia Hội nghị; 

- Cử Tuyên truyền viên pháp luật nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản pháp 

luật để triển khai tại Hội nghị theo nội dung Mục II Kế hoạch này; Nội dung triển 

khai tại Hội nghị được xây dựng thành bài giảng Powerpoint và gửi nội dung bài 

giảng về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng (qua 

Phòng Tư pháp) trước ngày 15/10/2022.  

- Gửi tài liệu qua Tổ dân phố đến các thành phần tham gia Hội nghị trước 

5 ngày tổ chức Hội nghị; 

 - Chuẩn bị hậu cần và các công tác khác đảm bảo cho việc tuyên truyền;  

- Chuẩn bị nội dung maket: 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

HỘI NGHỊ 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CƠ SỞ 

 

Sông Hiến, ngày….tháng 10 năm 2022 
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4. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh 

phí không tự chủ đã giao Phòng Tư pháp năm 2022 và thực hiện theo quy định tài 

chính hiện hành. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

phường Sông Hiến của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố 

Cao Bằng./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT.Thành ủy,  

- TT. HĐND TP; 

- UBMTTQ VN TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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