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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn 
             

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2021, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp 

đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức và ý 
thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

- Việc tuyên truyền pháp luật phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối 

tượng; nội dung tuyên truyền phải chính xác; bám sát các văn bản pháp luật do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với chính quyền địa phương 

trong việc chuẩn bị điều kiện và tổ chức các buổi tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về đất đai, giao 

thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường, cư trú, hộ tịch, 
công chứng, chứng thực. 

2. Đối tượng: Nhân dân trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Yên Sơn (gồm: 
Quý Quân, Lực hành, Chiêu Yên, Phúc Ninh, Tứ Quận). 

3. Thời gian, địa điểm, nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo phụ lục 
kèm theo. Trường hợp có thay đổi, Sở Tư pháp sẽ trao đổi trực tiếp với xã được 

tuyên truyền. 

4. Báo cáo viên:  

4.1. Đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra thi 

hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền pháp luật về bảo vệ 
môi trường, giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính. 

4.2. Đồng chí Lý Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp 
tuyên truyền pháp luật về công chứng, chứng thực, cư trú, hộ tịch. 

4.3. Đồng chí Trương Thị Lan, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra thi 
hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền pháp luật về đất đai. 

 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo UBND các xã được lựa chọn 
tuyên truyền phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. UBND các xã Quý Quân, Lực hành, Chiêu Yên, Phúc Ninh, Tứ Quận:  
Thông báo triệu tập Nhân dân tham dự các buổi tuyên truyền; phối hợp với Sở 

Tư pháp chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ buổi tuyên truyền. 

3. Phòng Xây dựng, kiểm tra thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp 
luật chủ trì phối hợp với Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp xây dựng tài liệu 

tuyên truyền; chủ trì phối hợp các xã chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tuyên 
truyền. 

4. Văn phòng Sở chuẩn bị kinh phí phục vụ buổi tuyên truyền. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn 

của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở; 
- PGĐ Sở; 
- UBND huyện Yên Sơn (p/hợp); 
- VP Sở, Phòng BT&HCTP; 
- Phòng TP huyện Yên Sơn; 
- UBND các xã: Quý Quân, Lực hành,  
  Chiêu Yên, Phúc Ninh, Tứ Quận; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT- XDKTTHPL&PBGDPL.(NT. Hiền) 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Thược 



BIỂU CHI TIẾT 

Tuyên truyền pháp luật lưu động tại các xã thuộc huyện Yên Sơn 

 

STT Địa bàn Thời gian 

Địa điểm, đối tượng 

Nội dung tuyên truyền 

Sáng Chiều 

1 Xã Quý Quân 15/10/2021 

- Địa điểm: Nhà văn hoá xã  

- Đối tượng được tuyên 
truyền: Nhân dân thôn 4 và 

thôn 8. 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 

thôn 2 
- Đối tượng được tuyên 

truyền: Nhân dân thôn 2. 

Pháp luật về đất đai, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi 
trường 

2 Xã Lực Hành 18/10/2021 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 
thôn Đồng Ngọc 

- Đối tượng được tuyên 
truyền: Nhân dân thôn 

Đồng Ngọc. 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 
thôn Làng Ngoài 

- Đối tượng được tuyên 
truyền: Nhân dân thôn 

Làng Ngoài. 

Pháp luật về đất đai, bảo vệ 
môi trường, xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ 

3 Xã Chiêu Yên 19/10/2021 

- Địa điểm: Nhà văn hoá xã  
- Đối tượng được tuyên 

truyền: Nhân dân các thôn: 
Thọ Sơn, Cây Chanh, Vành 
Lè. 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 
thôn Tân Tiến 

- Đối tượng được tuyên 
truyền: Nhân dân các 

thôn: Tân Tiến, Đồng Dầy, 
Vắt Cầy. 

Pháp luật về đất đai, công 

chứng, chứng thực, xử lý vi 
phạm hành chính 

4 Xã Phúc Ninh 20/10/2021 

- Địa điểm: Nhà văn hoá xã  
- Đối tượng được tuyên 

truyền: Nhân dân thôn 
Khuôn Thống và thôn Thái 

Ninh. 

 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 
thôn Quang Thắng 

- Đối tượng được tuyên 
truyền: Nhân dân các 

thôn: Quang Thắng, Cầu 

Pháp luật về đất đai, cư trú, 

hộ tịch. 



STT Địa bàn Thời gian 

Địa điểm, đối tượng 

Nội dung tuyên truyền 

Sáng Chiều 

Giáp, Minh Tân. 

5 Xã Tứ Quận 21/10/2021 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 

thôn Cây Nhãn  
- Đối tượng được tuyên 

truyền: Nhân dân thôn Cây 
Nhãn. 

- Địa điểm: Nhà văn hoá 

thôn Nhùng Dàn.  
- Đối tượng được tuyên 

truyền: Nhân dân thôn 
Nhùng Dàn. 

Pháp luật về đất đai, cư trú, 

hộ tịch. 
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