
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Tif do - Hinh phóc 

S& A :g-  TKH-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 1 tháng 11 nám 2022 

KE HOACH 
A A • A • A A A 

Tuyen truyen, pho bien Luit Tiep cong dan, Lut Khieu ni, 
Lut T cáo và các van ban pháp Iut có lien quan 

Uy ban nhân dan thành ph xây dirng K hoach t chüc Hi nghj tuyên 
truyên ye Lutt Tiêp cong dan; Lut Khiêu n.i; Lut To cáo và các van ban pháp 
1ut có lien quan, cii the nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Tao ra sr chuyn bin cn bàn trong nhn thirc và nãng cao hiu bitt pháp 
Iut, thüc ton trçng và chip hành pháp 1ut v cong tác tip cong dan, giâi quyt 

khik nai,  th cáo cUa can b, cong chüc và Nhãn dan trên dja bàn thânh ph& gop 

ph.n ngn chn và han  ch vi phm pháp 1ut v tip cong dan, khiêu nai,  th cáo, 

giCt gin an ninh chInh trj và trt tçr an toàn xA hi trên dja bàn thành ph& 

G.n trin khai thrc hin các nhim vii, giài pháp và trách nhim diiçic giao 
theo quy djnh vói thrc hin chüc näng, nhim vi quàn 1 nhà ntrOc cüa các Co 

quan, don vj, Uy ban nhãn dan các xä, phtring; phát huy dy dü vai trà, trách 
nhim cüa các cci quan, dcin vj, Uy ban nhân dan các xã, phu&ng trong vic trin 
khai, tuyên tmyn, ph bin Lut Tip cong dan, Lut Khiu nai, Lut T cáo và 
các van bàn có lien quan. 

A A 2. Yen cau 

- Ni dung ph bin phâi sat thirc, ngtn gçn, d hiu; hinh th'Crc ph bin 
phài da dng, phong phü, thit thirc, chng lang phi, thu hut duçic dông dão can b, 
cong chüc, viên chüc và Nhãn dan tham gia. 

- Th%rc hin t& cOng tác phi hcip giüa các phông chuyên môn, Co quan, don 
vj thành ph& Uy ban than dan xã, phixing trong cOng tác ph bin pháp lu.t v 
Lut Tip cOng dan, Lut Khiu ni, Lut T cáo và các van bàn lien quan trên dja 
bàn thành ph& Dam bâo các ni dung cüa k hoach  duçic thrc hin kjp th&i, chInh 
xác, hiu qua vá duqc lng ghép vâi vic thrc hin nhim vi cong tác chuyên mOn 
cüa don vj. 
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II. NQI DUNG KE HOACH 

1. Ni dung tuyên truyn 

Ph bin, quán trit các van bàn pháp 1ut gôm: 

- Lut Tip cong dan 2013. 

- LutKhiu ni 2011. 

- Lut T cáo 2018. 

- Nghj djnh s 64/20141ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit thi hãnh mt s diu cüa Lut Tip cOng dan 2013 

- Nghj djnh s 31/201 9/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit mt s diu và bin pháp t chrc thi hành Lut T cáo 2018. 

- Nghj djnh s 124/2O2OJND-CP ngày 19/10/2020 cüa Chmnh phü quy djnh 
chi ti& mt s diu và bin pháp thi hành Lut Khiu ni 2011. 

- Thông tu s 03/2020/TF-BNV ngày 2 1/7/2020 cüa B Ni vi quy djnh chi 
ti& v th.m quyn, trinh tr, thu tic, bin pháp bào v vj trI Cong tác cüa ngtrôi t 
cáo là can b, cong chüc, viên chüc. 

- Thông ti.x s 04/202 1/T1'-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra ChInh phü 
quy djnh quy trInh tip cong dan. 

- Thông ti.r s 05/2021 /TT-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra ChInh phü 
quy djnh quy trinh xü 1 don khi&i ni, don t cáo, dcm kin nghj, phãn ánh. 

A 2. Thanh phan dir hçn ngh 

- Dqi bie2u thành phc: Lânh dao  các ban Dáng, Van phOng Thành üy; Lânh 
dao các phóng chuyên mOn, co quan thuc thành phô; Hiu trix&ng các trithng 
mâm non, tiêu h9c, trung hçc co s&; trung h9c phô thông trén dja bàn thành phô. 

- Dgi b1e2u xâ, phzràng: Lânh do Dâng Uy, Hi dng nhán dan, Uy ban nhân 
dan các xã, phi.r&ng; Tru&ng Cong an, Chi huy tnr&ng Ban Chi huy Quãn sir vâ 
cong chirc: Ti.r pháp - H tjch, Van phàng - Thông kê, Van hóa - Xâ hi, Dja chInh 
- Xây dirng - DO thj và Môi tru&ng, Dja chInh - Xây dirng - Nông nghip và Môi 
tnring các xã, phi.r&ng. 

3. Thôi gian, dja dim ti chirc 

- ThÔI gian: 01 ngày, trong tháng 11 nm 2022 (Lv ban nhán dan thành pho Se có 
thông báo và giáy m&i cy the sau). 

- Dja diJm: Hi tru&ng Uy ban nhân dan thành ph& 



TM. U BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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III. TO CHUC THVC HIN 

1. Thanh tra thành ph 

- Chu.n bj ni dung hi nghj, giiy miii, tài 1iu và phi hqp vói VAn phông 
Hi dông nhan dan và Uy ban nhãn dan thành phô to churc hi nghj dam bào dat 
kêt qua tot. 

- Lp dr toán kinh phi t chüc hi nghj gl'ri phông Tài chInh - K hoach 
thành phô thâm djnh. 

- Giâi thiu các vAn bàn nêu tai  miic 1, phAn II cüa k hoach. 

2. Các thành phn tham dr hi nghj (neu tgi mc 2 phdn II /d hogch nay) 
bô trI, sAp xêp cOng vic hçip l dê tham dr hi nghj theo dung thai gian, dja diem 
khi có thông báo. 

3. Van phông Hi dng nhãn dan và Uy ban than dan thành ph phi hcip vói 
Thanh tra thành phô chuãn bj các diêu kin dê to chrc hi nghj. 

4. Phông Tài chInh - K hoach  thành ph: Thm djnh di,r toán kinh phi t 
chüc hi nghj, trInh Chü tjch U ban nhân dan thành ph phê duyt. 

Trên day là K hoach  tuyên truyn, ph bin, Lut Tip cong dan, Lu.t 
Khiu nai,  Lut T cáo và các vAn bàn pháp 1ut có lien quan cüa U' ban nhãn dan 
thành ph&/.,. 

Ntiinhin:4 
- Uy ban nhân dan tinh 
- Thuàng trrc Thànhüy (Báo 
- Thuting trrc HDND thành phô cáo), 
- Thanh tra tinh 
- Các ban Dãng, VAn phông Thành u'; 
- UBMTFQ và các to ch(re chInh lii - xA hi TP; 
- Chü tjch UBND thành phi; 
- Các PCT UBND thãnh ph& 
- Các phOng chuyên mon c quan TP (Thyt 
- Uy ban nhãn dan các xA, phu&ng hien); 
- Các tnthng hçc thuc thành ph o • oang Linh 
- CVP, các PCVP UBND và HDND thành pho; 
- Chuyên viên NC; 
-Liiu:VT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

