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PHỤ LỤC
Danh mục đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND 
ngày         /        /2022 của UBND thành phố)

STT Tên đề án Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Căn cứ thực hiện Ghi chú
I Danh mục Đề án được giao theo Quyết định 1521/QĐ-TTg
1 Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây 
dựng văn bản QPPL.

Phòng Tư pháp Các cơ quan chủ trì 
soạn thảo, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố và Ủy 
ban nhân dân các xã, 
phường.

- Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng CP.
- Quyết định số 407/QĐ-TTg 
ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ.

2 Tăng cường năng lực tiếp cận của 
người dân.

Phòng Tư pháp Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các 
đoàn thể, các Phòng, 
Ban, ngành thành phố 
và Ủy ban nhân dân 
các xã, phường.

Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày
12/ 01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp.

3 Phát huy vai trò của lực lượng Quân 
đội nhân dân tham gia công tác 
PBGDPL, vận động nhân dân chấp 
hành pháp luật tại cơ sở.

Ban chỉ huy quân sự 
thành phố

Phòng Tư pháp, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố, 
Phòng Văn hóa - 
Thông tin, Đài Phát 
thanh-Truyền hình 
thành phố và Ủy ban 
nhân dân các xã, 

- Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng CP.
- Quyết định 1371/QĐ-TTg ngày
30/7/2021 của Thủ tướng CP.
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phường
4 Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên

truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt
Nam và các văn bản quy định chi tiết 
giai đoạn 2021- 2025.

Đồn Biên phòng Tam 
Thanh

Phòng Tư pháp, 
Phòng Văn hóa - 
Thông tin, Đài phát 
thanh - Truyền hình, 
Ủy ban nhân dân các 
xã, phường

Quyết định số 3863/QĐ-BQP
ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc
phòng.

Kế hoạch số 
156/KH-
UBND 
ngày 
09/6/2022 
của UBND 
thành phố

5 Tăng cường công tác PBGDPL trong 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 
hội

Phòng Tư pháp, 
Phòng Văn hóa - 
thông tin, Đài Phát 
thanh - Truyền hình 
Quảng Nam, các cơ 
sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn 
thành phố

- Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng CP.
- Quyết định số 1260/QĐ-TTg
ngày 19/7/2021 của Thủ tướng
CP.

6 Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL 
gắn với vận động quần chúng nhân dân 
chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực 
lượng Công an nhân dân

Công an thành phố Phòng Tư pháp, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các doàn 
thể thành phố, Ủy ban 
nhân dân các xã, 
phường.

- Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng CP.
- Quyết định số 1739/QĐ-TTg
ngày 18/10/2021 của Thủ tướng
CP.

II Các Đề án tiếp tục thực hiện theo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 
1 Tăng cường ứng dụng CNTT trong 

công tác PBGDPL.
Phòng Tư pháp Các phòng, ban, 

ngành thành phố, 
Phòng Văn hóa - 
Thông tin, Phòng 
Giáo dục - Đào tạo,  
Đài Phát thanh - 
Truyền hình, Ủy ban 
nhân dân các xã, 
phường.

Quyết định số 749/QĐ - TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày
30/6/2020

2 Tăng cường PBGDPL trên sóng truyền
hình và phát thanh QRT

Đài Truyền thanh - 
Truyền hình thành 

Các Phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, 

Kế hoạch 4567/KH - UBND ngày
25/8/2017 của UBND tỉnh thực 
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phố phường hiện Chương trình PBGDPL giai 
đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn 
tỉnh.

3 Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ 
giúp pháp lý

Phòng Tư pháp Các Phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, 
phường.

Kế hoạch 4567/KH - UBND ngày
25/8/2017 của UBND tỉnh thực 
hiện Chương trình PBGDPL giai 
đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn 
tỉnh.

4 Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL
trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo

Phòng Tư pháp và các 
Phòng, Ban, ngành có 
liên quan

Kế hoạch 4567/KH - UBND ngày
25/8/2017 của UBND tỉnh thực 
hiện Chương trình PBGDPL giai 
đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn 
tỉnh.


