
HDND Tifi xA CL'A LO 
BAN PHAP CHE  

S& /QD-BPC 

CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
Bôc lap - Tir do - Hanh phñc 

Ci'a Lô, ngàyJ7iiáng 8 nin 202] 

QUYET BINH 
Thành 1p Boàn giám sat cong tác tuyên truyên 

phô biên, giáo dic pháp lut trên dja bàn thj xa Cira Là 

BAN PHAP CHE 1101 BONG NHAN DAN Til! XA CU'A LO 

Can cir Lut T chüc chInh quyên dja phuong ngày 2015; Lut sü'a dôi, b 

sung mt s diu cüa Lut T chrc ChInh phii và Lut T chirc chmnh quyn dja 

phucmg näm 2019; 
Can cir Lut Hot dng giám sat cüa Quc hi và Hi dông nhân dan nãrn 2015; 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Thành 1p Doàn giám sat cong tác tuyên truyên, ph bin, gáo diic 

pháp luât trên dja bàn thj xa Cira Là gm các Ong, ha có ten sau day: 

1 .Ong Hoàng S5 Cuing - Chü nhim UBKT Thj üy, Tru'Ong ban Phápch 

HDND thj xà- Truàng doàn; 

2. Ba Sm Th.j Hçii - Phó tnrO'ng ban Pháp chê HDND thi xa - Phó truó'ng doàn; 

3. Ong Hoàng Van Hài -Phó truông BanTuyên giáo thj üy, 1iTy viCn Ban 

Pháp ch HDNID thi xä - thành viên 

4. Ba Trn Thj Hoàng Phixang - Chii tjch Hi Nông dan thj xà - Uy viên Ban 

Pháp ch HDND th xà - thành viên; 

5.Bà Hoàng Th Hái Yn- BI thu Dâng iy Phuàng Nghi Tan - Üy viên Ban 

Pháp ch HDND thj xã - thành viên 

KInh iii: Di dinThuàng true HDND, LAnh dao UBNI) thi xâ, Ban 

thumg trirc UB MTTQ th xà, Phó truô'ng Ban Kinh tê - Xà hi HDND: Ulnh do 

don vi: PhOng Tu pháp, phông Van hóa, Trung tam Van hóa -Th thao và Truyn 

thông thj xa c1ng tham gia. 

Diu 2. Thà'i gian giám sat bt dAu tà ngày 10/8/202 1 den hêt ngày 31/8/2021. 
Diu 3.Ch d hoat dông giám sat duç'c thrc hin theo Ngh quyt so 

27/2016/NQ HDND ngày 04/8/20 16 cüa Hi dông nhân dan tinh Ngh Art. 
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Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k. 

Chánh Van phông HDND - UBND thj xà, các ông, bã có ten tai Diu a 

&m vj chju sir giám sat chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noinhân:  
- TT Thj ui', TTHDND Thj xã; 

-Nhudiu 1; 

- Lt.ru VT. 
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IthNDTHIXACUALO 
BAN PHAP criiE  
S: /KH-BPC 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phñc  

Cia Lc3, ngày.& tháng 8 nám 2021 

KE HOJCH 
Giám sat cong tác tuyên truyn, phô bin, giáo dic pháp 1ut 

trên dia bàn thi xã Cfra Là 
(kern theo Quyêt djnh so 83/QD-BPC ngày 05/8/2021) 

Can ci.r Lut To chirc chInE quyn dja phtxcmg ngày 2015; Lut sra di, b 

sung mt so diêu cüa Lut T chic ChInh phü và Lut T chic chInh quy&n dia 

phuorig näm 2019, Lut Hoat dng giám sat cüa Quc hi và Hi dng nhân dan 

närn 2015, Ban Pháp ch xây dirng ké hoach giárn sat cong tác tuyên truyên phô 

bin giáo di1c pháp luat  trén dja bàn thj xã Cira Lô nhu sau: 
I. MJC DfCH, YEU CAU: 
1. Miic dIch: 
Nhrn dánh giá kt qua dat  dugc và nhüng nguyen nhân thn tai, han ch d 

kin nghj giãi pháp kMc phic trong cong tác tuyên truyên, ph bin, giáo dc 
pháp 1ut trén dja bàn thj xã 

2. Yêu câu: 
Doàn giám sat phài tuân thu dung quy 4inh ciia php lugt, kbông lam can tr 

dn boat  dng bInh thuô'ng cüa Ca quan, cá nhân chju sir giám sat; ni dung dung 
trpng tam; kin ngh xir 1' kp thi nhftng vixó'ng mc trong qua trInh trin khai 
thirc hin. Báo cáo Thmmg trirc HDND thj xà kt qua sau giám sat theo quy dinh 
pháp 1ut. 

- Các dan vj chu sr giám sat phài thrc hin diing ni dung k hoach, cung 
cp dy dñ tài 1iu báo cáo theo yêu câu cüa Doàn giám sat. 

II. NQI DUNG GIAM SAT VA THOI GIAN GuM SAT 
1.Nôi dung: Cong tác quàn 1 nhà nithc v ph bin, giáo diic pháp 1ut trên 

da bàn tr ngày 0 1/01/2020 dn 3 1/6/2021 
2.Thà'i gian giám sat: tir ngày 10/8/2021 dn h& ngày 3 1/8/2021 (ljch lam 

vic cl:l th së CO thông báo sau) 
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III. DOI TUNG, PIIIYcNG PHAP GIAM SAT 
1. Dôi ttrQng giám sat: 
- UBND thj xa Cra là và các phàng chuyên mon lien quan, 
- UBND 7 phithng và các bO phn chuyên mon lien quan. 
2. Phirong pháp giám sat: 
- Giám sat qua báo cáo b&ng van bàn 
- Lam vic trirc tip tai  dan vj 
-Dithuct(nucó) 
IV. TO CI[1J'C THU'C ffiJN: 

- Các thành viên Doàn giám sat chü dng sp xp thai gian tham gia th. o k 
hoach 

- Các dan vj chju s1r giám sat có trách nhim báo cáo b&ng van bàn g i v& 
Doàn giám sat (qua bà Sm Thj Hci - Phó tnrO'ng Ban pháp ch HDND thi, xã vào 
ngày 19/8/2021; b tn da dim và mai các thành phn lien quan khi có ljch lam 
vic ti don v. 

- Van phông ccx quan chmnh quyn b tn phuong tin, các diu kin khác h1ic 
vi hoat dng giám sat theo quy djnh. 

E nghi. Thithng trt.rc HDND Thj xa, các ccx quan lien quan phi hçrp hirc 
hin. Qua trInh trin khai, nu có vn d gI cn traó di, dè nghj lien lac  vói bà m 
Thj Hcxi - PhO tnthng Ban pháp ch I-fUND thj xã theo s din thoi 094521 8671 .1. 

Nci nhân: 
- TT Thj u, TTHDND Thi xã; 
-CácüyviênBanPC; 
- Länh dao UBND Thi xã; 
- Các dcm vj chju sir giám sat; 
- Lru VT. 



BECUNG 
Báo<cáo cong 'c tuyên truyên, ph bin, giao duc phap luât 

trên n tu ngay 01/01/2020 den 3 1/6/2021 
(kern thpgi' hoach so 89/KH-BPC ngay 11/8/2021) 

I. THI)'C * G TAC TRUYEN TRUYEN PHO BIEN GIAO DUC 
PHAP LUAT. 

1. Thuân lçri: 
2. Khó khãn 
3. nguyen nhân tn ti 

II. KET QUATHVC HIEN: 

1. Doi v&i Uy ban nhân dan thj xã: 

- Trach nhiêrn trong viêc thuc hiên nhiêrn vu quan ly nha nuo'c ye phô biên, 
giáo diic pháp luât trên dia bàn theo khoãn 1 diêu 6, khoãn 2 diêu 27 - Lut phô 
biên giáo diic pháp 1ut näm 2012 nhu' sau: 

a) Xây dirng, ban hành vAn bàn quy phm pháp lu.t, chu'o'ng trInh, k hoch 
ye phô biên, giáo diic pháp 1ut; 

b) Chi do, huó'ng dn và t chiirc thirc hin cong tãc pM bin, giáo dic pháp 
luat; 

c) Bi duOng kin thi'rc pháp 1ut, nghipvii pM bin, giáo d1ic pháp 1ut; 
d) Xây dirng Va quAn 19cG s diT 1iu quôc gia ye pháp 1ut; 
d) Thông kê, tong ket ye phô biên, giáo diic pháp 1ut; 

e) Thanh tra, kim tra, giAi quyêt khiêu ni, to cáo và xr 19 vi phm trong 
phô biên, giáo diic pháp 1ut; 

g) Hçp tác quOc t v pM bin, giáo diic pháp 1u.t. 

- Trách nhirn trong vic thirc hiên nhim vii quAn 19 nhà nuâc ye phô biên, 
giáo dc pháp 1ut trên dja bàn theo khoAn 1 diêu 4- Nghj djnh so 28/ND-CP ngày 
04/4/20 13 cüa Thu tuâng ChInh phñ quy djnh chi tiêt rn5t so diêu Lut PBGDPL 
nAm 2012 nhu sau: 

a) Ban hành theo thrn quyn chuong trinh, kê hoch, d an v pM bin, giáo 
diic pháp 1ut; 

b) Chi do, huOng dan, t chiirc trin khai và kim tra cong tác pM bin, giáo 
diic pháp 1ut; 

c) Xay dirng, tp hun, Mi duOng, quán 19 di ngu báo cáo vien pháp luât, 
tuyên truyên viên pháp 1ut; thrc hin chuân hóa di ngü giáo viên dy mon giáo 
dixc cong dan, giáo viên, giáng viên dy pháp 1ut theo quy djnh cia pháp !ut; 

d) Tao diu kiên d cAc th chirc, cá nhAn, doanh nghip M trg cho hot dng 
phô biên, giáo duc pháp 1ut. 



e) To 'chirc thirc hin cong tác phô biên, giáo dic pháp Iu.t theo trách nhim 
quàn 1 trên dja bàn và hung dn ci'ia B Tii pháp; 

g) DOn dc, kiêm tra các co quan chuyên mon true thuôc, Uy ban nhân dan 
cp duâi trong vic to chüc Ngày Pháp 1ut nuó'c Cong hôa xA hi chñ nghia Vit 
Nam trên dja bàn; 

i) Thirc hin vic thng kê, báo cáo ye cOng tác phO biên, giáo dc pháp 1ut; 

f) So kt, tng kt, kben thumg các tp th& cá nhân có thành tIch xut 
trong vic to chirc, thirc hin Ngày Pháp Iutnuc Cong hôa xã hi chñ nghia Vt 
Nam và thirc hin xã hi hóa cOng tác phO biên, giáo diic pháp 1ut tai dja phuon; 

z) Báo dam kinh phi, co sO v.t chat, phu'o'ng tin cho hot dông ph bit. n, 
giáo dçic pháp 1ut. 

2. Ii v&i Uy ban nhn dan phu'ô'ng: 

- Trách nhim trong vic th1rc hin nhim vii theo quy djnh ti khoán 1 di u 

6, khoán 2 Diu 27- Lut phO biên, giáo d1ic pháp 1ut näm 2012 nhu sau: 

a) Xây dirng, ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, chuong trInh, k hoc1 
ye phô biên, giáo diic pháp 1ut; 

b) Chi do, huâng dn và t chüc thirc hin cong tác ph bin, giáo due pháp 
luât; 

c) BOi duOTig kin thüc pháp Iut, nghip viii ph bin, giáo dc pháp Iut; 

d) Xây dirng và quán I co sâ dü 1iu quOc gia ye pháp Iut; 

d) Thng kê, tng kt v ph bin, giáo dic pháp 1ut; 

- Trách nhim trong vic thirc hin nhirn vi theo quy djnh ti khoán 2 di i 
4-Nghi djnh sO 28/ND-CP ngày 04/4/20 13 cüa Thii tung ChInh phii quy djnh chi 
tiêt môt sO diêu Luât PBGDPL nãm 2012 nhu sau: 

a) Ban hành theo thrn quyn chuong trInh, ké hoch, dê an ye phô biên, gi 
dic pháp 1ut; 

b) Chi dao, hung dn, to chü'c trin khai và kim tra cong tác ph biEn, giá 
diic pháp 1ut; 

c) Xây dixng, tap hun, bi duO'ng, quãn 1 di ngü tuyên truyên viên phá 
1ut; theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Tao diu kin d các t chir, cá nhân, doanh nghip h trçl cho hot dôn.. 
phO biên, giáo dic pháp luât. 

e)T chüc thirc hin cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1ut trén da bàn theo 
hung dan cña Uy ban nhân dan thj xà; 



g) Don dOe, kiêm tra các Co quan, tO chirc trên dja bàn tO chñc Ngày Pháp 
Iut niiOc Cng hôa xà hi chü nghia Vit Nam; 

i) Thirc hin vic thông kê, báo cáo v cOng tác ph bin, giáo diic pháp Iuât 
theo chi do eña Uy ban nhân dan thj xA; 

f) So kt, tng t, khen thung các tap th& Ca nhân có thành tIch xut sc 
trong vic to chirc, thrc hin Ngày Pháp Iut niiOc Cong hOa xã hi chü nghia Viêt 
Nam và thrc hin xä hi hóa cOng tác phô biên, giáo diic pháp 1ut trén dja ban; 

z) BáÔ dam kinh phi, co s vat chit, phuung tin cho hot dng ph bin, 
giáo diic pháp 1ut. 

III. NHIXNG TON TJ HAN CHE VA NGUYEN NHAN: 
- Khách quan 
- Chü quan 

IV. BE XUAT, MEN NGHI: 
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