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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM BÌNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:737/QĐ-UBND                           Tam Bình, ngày 31  tháng 3  năm 2017 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo  

ở các xã, thị trấn năm 2017 trên địa bàn huyện Tam Bình 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-STP, ngày 07/3/2017 của Sở Tư pháp Vĩnh Long 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn năm 2017; 

Xét Tờ trình số: 96/TTr-PTP, ngày 28/3/2017 của Trưởng phòng Tư pháp huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở các xã, thị trấn năm 2017 trên địa bàn huyện Tam 

Bình.  

Điều 2. Giao Trưởng phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành chức năng có 

liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tư pháp; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Tư pháp (Phòng PBGDPL); 
- CT, PCT. UBND huyện;          
- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Thanh tra huyện;  
- Phòng VHTT;   
- Đài Truyền thanh huyện;  
- Hội Luật gia huyện; 
- Tư pháp các xã, thị trấn;  
- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

                         KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM BÌNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo  

ở các xã, thị trấn năm 2017 trên địa bàn huyện Tam Bình 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017 của CT.UBND huyện) 

 

 

Thực hiện Công văn số 292/UBND-NC ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long và Kế hoạch số 163/KH-STP ngày 07/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. UBND 

huyện Tam Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho người dân hiểu và thực 

hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo. 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức ở xã, thị trấn trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ 

chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo 

tràn lan, vượt cấp, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý 

thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân ở các xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo phải bám sát chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính 

trị chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy có hiệu quả các hình thức 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo phải thực hiện có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, 

phù hợp với các đối tượng 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên 

quan1, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách 

                                                 
1
Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy 

trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành 

chính;Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ 

Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và 

thi hành án dân sự; Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình giải quyết tố cáo... 
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nhiệm của công dân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; việc thi hành việc giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo 

Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2017. 

2. Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2017. 

3. Tuyên truyền lồng ghép với tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở, các Chương 

trình, Đề án liên quan đến công tác PBGDPL 

Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.    

4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các bản 

tin, cổng thông tin điện tử; phương tiện thông tin đại chúng của cơ quan, đơn vị 

Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa Thông tin ; Thanh tra huyện; Đài truyền thanh; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2017. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của 

mình xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai, phổ biến có hiệu quả các quy định về khiếu nại, 

tố cáo; định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/5), hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo kết quả 

thực hiện về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

UBND các xã, thị trấn kịp thời xây dựng Kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về khiếu nại, tố cáo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. 

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong 

dự toán của cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động, được 

thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ủy ban 

nhân dân huyện (thông qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết/. 

 

                                                                                      KT. CHỦ TỊCH  

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

      Lê Ngọc Đức 
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