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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU
Số: 35 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Châu, ngày 05 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ biến Luật Cư trú; luật xử lý vi phạm hành chính; một số văn
văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xây dựng nhà ở; quy định về quyền và
nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn xã phổ châu
Thực hiện kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 27 tháng 01năm 2022 của UBND xã Phổ
Châu Về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong năm 2022, Ủy ban nhân dân xã xây
dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Cư trú, luật xử lý vi phạm hành chính, một số văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở và các công trình xây
dựng cơ bản khác của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Phổ châu như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức hiểu biết
pháp luật, tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của cán bộ và nhân dân, để
công dân thấy được quyền và nghĩa vụ của mình được pháp luật qui định;
2. Yêu cầu: Tập trung truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan thiết thực đến
quyền và nghĩa vụ của nhà nước và của công dân. Huy động, phối hợp toàn hệ thống chính
trị tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện nhiệm chính trị trọng
tâm này.
II. Nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm và kinh phí
1. Nội dung: Tiến hành triển khai Luật Cư trú, luật xử lý vi phạm hành chính, một số
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng
cơ bản khác cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Phổ châu;
2. Đối tượng:
- Thành phần của xã: Chủ tịch UBND xã; Tất cả các công chức khối UBND; Chủ
tịch, các phó phó chủ tịch của các hội đoàn thể UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội
Cựu chiến Binh, Hội phụ Nữ, Bí thư, Phó bí thư xã Đoàn.
- Thành phần ở thôn: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn,
Chi hội trưởng chi Hội Nông dân, Hội Cựu chiến Binh, Hội phụ Nữ, Bí thư đoàn thanh niên;
Công an viên.
3. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2022 ( 01 buổi )
4. Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Phổ Châu
5. Tuyên truyền viên: Công chức Tư pháp- Hộ tịch, Huỳnh Bá Kim trực tiếp triển
khai xử lý vi phạm hành chính , một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây
dựng nhà ở và các công trình xây dựng cơ bản khác của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã
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Phổ châu; Trưởng Công an Lê Hoàng Thành trực tiếp triển khai Luật cư trú và các văn bản
quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành.
6. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách xã, mức chi theo định mức quy định của thông tư
liên tịch số: 14/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 27/01/2014, của Bộ Tài chính và Bộ Tư Pháp
và Quyết định số 40/2014/QĐ- UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
III. Tổ chức thực hiện
Để hội nghị triển khai phổ biến luật xử lý vi phạm hành chính, một số văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng nhà ở, xây dựng công trình cơ bản khác, quyền
và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình trong việc sử dụng đất đạt kết quả; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã đề nghị các các công chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Huỳnh Bá Kim
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tài liệu liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND
- Lập dự trù kinh phí
- Dự thảo nội dung giấy mời và thực hiện công tác tổ chức
2. Công chức Văn phòng – Thống kê:
- Phối hợp cùng văn thư nhân bản và gửi giấy mời đến thành phần được mời
- Phối hợp cùng công chức tư pháp- hộ tịch chuẩn bị quét dọn hội trường, xắp sếp bàn
ghế ngồi
3. Công chức Văn hóa – Thông tin: Chuẩn bị loa đài, âm thanh, ánh sáng
4. Tuyên truyền viên: Công chức Tư pháp- Hộ tịch Huỳnh Bá Kim; Trưởng công an
Lê Hoàng Thành xây dựng nội dung đề cương bám sát tình hình thực tế tại địa phương để
triển khai.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắt, kịp thời báo cáo chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã có hướng chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã ( thay b/cáo );
- Phòng tư pháp thị xã Đức Phổ;
- Đảng ủy, TTHĐND ( thay b/cáo );
- UBMTTQVN, các tổ chức chính trị
xã hội ( biết phối hợp );
- Chủ tịch các Phó chủ tịch UBND xã;
- Công chức VP- TK, TC- KT,TP- HT;
- Lưu: VT, TP6

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thái

3

