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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật  

tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 10/3/2023 của Sở Tư pháp về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023, Sở Tư pháp xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã 

Phúc Ninh huyện Yên Sơn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung số 2 “Phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Tiểu dự án 1 

của Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chương trình). 

- Tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật có liên quan trực tiếp 

đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, giúp người 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. 

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

1. Nội dung: Tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật về hộ tịch, hôn nhân 

và gia đình. 

2. Đối tượng: Nhân dân thôn Quang Thắng và thôn Nục Mùn xã Phúc 

Ninh huyện Yên Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm và Báo cáo viên tuyên truyền 

3.1. Thời gian, địa điểm 



- Sáng ngày 16/3/2023: Tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật tại nhà 

văn hoá thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn.  

- Chiều ngày 16/3/2023: Tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật tại nhà 

văn hoá thôn Nục Mùn, xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn. 

3.2. Báo cáo viên tuyên truyền 

- Đồng chí Lê Thị Thanh, chuyên viên Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp tuyên truyền pháp luật về hộ tịch. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền pháp luật về hôn nhân 

và gia đình. 

4. Thành phần tham gia đoàn: 04 công chức, gồm: 

- Đồng chí Lê Thị Thanh, chuyên viên Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp. 

- Đồng chí Nguyễn Đức Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đồng chí Vũ Hoàng Sơn, chuyên viên Thanh tra Sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp 

luật chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ buổi tuyên truyền và thi tìm hiểu 

pháp luật; phối hợp với xã Phúc Ninh thống nhất các nội dung liên quan đến buổi 

tuyên truyền. 

2. Văn phòng Sở chuẩn bị kinh phí, liên hệ hợp đồng thuê xe ô tô phục 

vụ buổi tuyên truyền. 

3. Đề nghị UBND xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn) phối hợp với Sở Tư 

pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi tuyên truyền và thi tìm hiểu 

pháp luật; triệu tập Nhân dân tham dự. 

4. Các báo cáo viên xây dựng tình huống pháp luật và câu hỏi trắc nghiệm 

liên quan đến lĩnh vực pháp luật tuyên truyền để phục vụ phần thi tìm hiểu pháp 

luật, trình Giám đốc Sở phê duyệt, hoàn thành trước ngày 14/3/2023, cụ thể: 

- Đồng chí Lê Thị Thanh, chuyên viên Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp xây dựng 10 tình huống pháp luật và 15 câu hỏi trắc nghiệm. 



- Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng 10 tình huống pháp 

luật và 15 câu hỏi trắc nghiệm. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm 

hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn của Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc tỉnh (theo dõi); 

- GĐ, PGĐ STP; 

- UBND huyện Yên Sơn (p/hợp); 

- Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn; 

- Đảng ủy, UBND các xã Phúc Ninh; 

- Website PBGDPL, STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

(NT. Hiền). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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