
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiAVIT NAM 
TINH NINH BINH DIc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S: 2  /KH-UBND Ninh Blnh, ngày 30 tháng 7 náin 2019 

KEHOACH 
Thijc hin Be an "Nâng cao näng 1irc di ngü hôa giãi viên 
r co so' giai dotn 2019 - 2022" trên dja bàn tinh Ninh BInh 

Thirc hin Quyt djnh s 428/QD-TTg ngày 18/4/20 19 cüa Thu trnng ChInh 
phü phê duyêt Dê an "Nâng cao näng 11rc di ngü hOa giài viên i co sô giai dotn 
2019 - 2022" (sau day gi tat là Dê an), Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh xây dirng 
Kê hoach triên khai thuc hiên Be an trên dia bàn tinh nhu sau: 

I. MuC  BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- To chUc thirc hin có hiu qua các nhim v1i, giãi pháp và các miic tiêu d 
ra tai  Quyêt djnh so 428/QD-TTg ngày 18/4/20 19 cüa Thu tuó'ng ChInh phü. 

- Nâng cao näng 1ixc, trInh d, k5 näng và nghip viii hôa giái cUa các hôa giái 
vien dáp 11mg yeu cau, nhirn v11 cüa cong tác hôa giài i co' s& trong giai dotn 2019 
- 2022 và các näm tiêp theo. 

2. Yêu cu 

- Các ni dung hoat dng phãi bào dam tInh khã thi, Co trng tam, trQng dim; 
xác djnh nhim vi cii the, thñ gian tiên hành và trách nhim, sv phôi hp cüa các co' 
quan, to ch11rc có lien quan trong vic to chirc triên khai thc hin Be an. 

- Phát huy vai trO nOng cM cUa Uy ban Mt trn Ti quc Vit Narn các cap 
và các to ch11rc thành viên trong cong tác hOa giái & co' s&; gän cong tác hôa giãi vol 
thc hin Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xây dçrng nông thôn m&i, do thj van 
minh" do Uy ban Trung uo'ng Mt trn To quôc Vit Nam phát dng; 

- Kjp th&i giâi quy& nhU'ng khó khän, vu&ng mc nay sinh t1r thrc tin d bão 
dam tiên dO theo nOi  dung, yeu câu hot dng Kê hoach dâ dê ra. 

II. NHIM V1J, GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. ChI dto triên khai thrc hiên B an 

- Co quan chü tn: UBND tinh (S& Tu pháp tham muu UBND tinh ban hành 
Kê hoach triên khai thirc hiên). 

- Th&i gian thirc hin: Tháng 7/20 19. 

2. To chfrc quán trit, trin khai D an và các van bàn M chüc thiyc hin 
trên dia bàn tInh 

TO chuc quail tria, trin khai D an và các van bàn t chüc thçrc hin t&i can 
bO, cOng cht1mc, viên chüc, ngu&i lao dng và các tang l&p nhân dan nhât là dOi  ngü 
tham mu'u thirc hin quân l Nhà nrn1mc ye hOa giãi & co' s& và bOa giâi vien tren da 



bàn tinh bang các hInh thirc phü hop, nhu: Long ghép qua các hi ngh, hi thão có 
lien quail; ban hành van bàn huo'ng dn trin khai; dang tài trên bàn tin cUa ngành, 
linh virc và trang thông tin din ttr cüa dja phuang, phát thanh trên h thông ba 
truyên thanh ca sâ... 

- Ca quan thU trI: S& Tu pháp, UBND các huyn, thành ph; Báo Ninh BInh, Dài 
Phát thanh và Tmyên hInh tinh, Van phông UBND tinh (Cong Thông tin din tcr tinh). 

- Ca quan ph& hçip: Các Ca quan, dcm v có lien quail. 

- Thi gian thirc hin: NAm 2019 

3. Xây dirng, tp hun di ngu tp huân viên cap tInh và cap huyn 

a) Xây d%rng dOi  ngU t.p hun viên cp tinh và cp huyn 

Xây dirng di ngQ tp hun viên cp tinh (t1r 03 - 05 ngui), cp huyn (t1r 04 
- 08 nguô'i/huyn, thành phô) tr nguOn can b, cong chirc duçc giao nhim vii quàn 
1 nhà nuâc v hôa giái i cci sO' cUa SO' Tu pháp, PhOng Tu pháp; can b, cOng chUc 
thuc to chUc chInh trj - xã hOi  tham gia cong tác hOa giãi O' ca sO'; báo cáo viên pháp 
1ut, tuyên truyên viên pháp 1ut và các cá nhân khác có dU khà näng, kiên thUc, 
phuo'ng pháp truyên dat, huó'ng dan, to chUc bOi duO'ng nghip v1i, k näng hOa giái 
cho hôa giài vien a ca sO'; 

- Ca quan chU trI: 

+ Cp tinh: SO' Tu pháp. 

+ Cp huyn: Uy ban nhân dan các huyn, thành phé. 

- Ca quan phi hcTp: tJy ban Mtt trn T quc Vit Nam cUng cap, Hi Lut 
gia, Doàn lut six tinh và các ca quan, to chirc cO lien quan. 

- ThO'i gian th?c hin: NAm 2019. 

b) T chUc bM du'thig, tp hu.n cho di ngU tp hun viên 

- Ca quan chU trI: SO' Tu pháp; Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& 

- Ca quan phi hçip: Uy ban Mtt tr.n TO quc Vit Nam các cp, TOa an nhân 
dan tinh, Hi Lut gia, Doàn 1ut six tinh và các ca quail, dan vj cO lien quan trên dja 
bàn tinh. 

-ThO'i gian thrc hin: Hang näm (tix nám 2019 - 2022). 

4. Kin toàn, nâng cao näng liyc tlEui ngü hôa giãi viên 

a) Rà soát, kin toàn, b sung, thay th hôa giài viên bão dam các t hOa giãi 
dU so luçing, thành phân, tieu chuân dáp lrng nhu câu cUa cOng tác hOa giãi O' ca sO' 

- Ca quan chU tn: Uy ban nhân dan dtp huyn, Uy ban nhân dan cp xä. 

- Ca quan ph6i hçip: Uy ban Mat  trail TO quOc cãc cp, các tO chUc doàn th tai 
dja phuo'ng và các ca quan có lien quan tren dja bàn tinh. 

- ThO'i gian thirc hin: Hang näm (tr näm 2019 - 2022). 
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b) To chirc tp hun, bè,i duO'ng nghip vi, k näng boa giãi cho hOa giái viên 
âccrsO 

T chirc các 1p  chuyên d, 1ng ghép tp hun, bM thrOng nghip v11, k5 näng 
bOa giâi cho di ngü bOa giái viên O ca s&; däng tãi BO Tài 1iu hung dan nghip 
vu hOa giái ca s do B Tu pháp ban hành trên Cong thông tin din t1r cUa tinh, 
sâ, ngành, dja phucmg. 

- Ca quan chü trI: S& Tu pháp, Van phOng UBND tinh (Cng Thông tin din 
tir tinh), Uy ban nhân dan các huyn, thành phô. 

- Ca quan pMi hçip: TOa an nhân dan cüng cp và các co' quan, dan vj, dja 
phuo'ng có lien quan. 

- Thi gian thijc hin: Hang näm (tr 11am 2019 - 2022). 

5. Thçi'c hin hott dIng chi dio dim cüa Trung u'o'ng tii dja phuo'ng 

Lra chQn 02 - 03 dan vj cp xà lam dim chi dio thrc hin D an theo Quy& 
djnh so 133 1/QD-BTP ngày 12/6/2019 cüa B Tix pháp ban hành Kê hoach thçrc 
hin trong näm 2019, Quyêt djnh sO 428/QD-TTg ngày 18/4/20 19 cüa Thu tuo'ng 
ChInh phü phê duyt Dê an "Nâng cao näng 1irc di ngü bOa giãi viên ca s& giai 
dotn 2019 - 2022" (Dir kiên chçn 01 phithng & Thành phô Tam Dip, 01 xà & huyn 
Kim San, 01 xã & huyn Nho Quan). 

- Ca quan chü trI: S& Tu pháp và UBND các huyn, thành pM: Tam Dip, 
Kim San, Nho Quan. 

- Ca quan ph& hcp: Uy ban nhân dan các xà, phuO'ng duc 1ira chn lam 
diem; Uy ban Mt tran To quôc các cap và cac tO chirc doàn the; các ca quail, dan 
vj Co lien quail; 

- Th&i gian thçrc hin: Theo huO'ng dri cUa B Tu pháp. 

6. Tang ctrOng 1mg cIiing cong ngh thông tin trong vic nâng cao näng 
h!c di ngü hOa giãi viên O co' s& 

a) Cp nht, däng tài B Tài lieu Mi duO'ng nghip vi hOa giâi & ca s& và các 
tài lieu tp huân, bOi du&ng, các an phâm khác ye bOa giài & ca s& trên Trang/Công 
thông tin din ti'r cña tinh, s&, ban, ngành, doàn the và dja phuang, các phuang tin 
phát thanh, truyên hinh, h thông thông tin ca sO'. 

- Ca quan chü trI: SO' Tu pháp và các sO', ban, ngành; UBND các huyn, thành 
phO. 

- Ca quan pMi hçTp: Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh; 
Van phOng UBND tinh (Cong Thông tin din tCr tinh), các ca quan, dan vj, dja 
phuang CO lien quail. 

- ThO'i gian th?c hin: Näm 2020 và các nàm tip theo. 

b) Tip nhn, xü 1 thông tin hai chiu, hu&ng dn giãi quyt kjp th&i các 
vuóng mac phát sinh trong qua trInh thc hin bOa giãi & ca sO', nhât là hOa giài các 
vi vic khó, phüc tap. 
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- Ca quan chU trI: Si Tu pháp, Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã. 

- Ca quan ph& hçip: Uy ban Mat tran T quc các cp và các th chc doàn th 
cüa tinh; các ca quan, doii vj có lien quan. 

- Th?yi gian thirc hin: Tü näm 2021 - 2022 và các näm tiêp theo. 

7. To chfrc các hoit dng chia së kinh nghim v thirc hin cong tác hôa 
giãicosr 

Tang cithng th chirc các Hi nghj, t9a dam, di thoi nhm chia sé nhüng kinh 
nghiêm và de xuât ca quan có thâm quyên tháo g& nhUiig vuóng mac, bat cap, van 
dê mi phát sinh trong cong tác hôa giái 0' ca s&. 

- Ca quan chü tn: S0' Tu pháp, Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã. 

- Ca quan phi hgp: 1.Jy ban Mat  tran T quc và các t ch0'c doàn th cUa 
tinh; các ca quan, dan vj có lien quan. 

- Th0'i gian thirc hin: H&ng näm (tr näm 2019). 

8. Huy dng ngun Iyc tir xA hi h trQ hotit  dng hôa giãi 0' co' sO' 

Huy dng các t chrc, doanh nghip, Ca nhân h trçY kinh phi, ca s0' 4t cht, 
phuo'ng tin cho cong tác hOa giãi 0' ca s&; khuyên khich Hi Luat  gia, Doàn Lut 
sr tinh, to chirc hành nghê Lut su ho trçi tài lieu, tu van, to chcrc bôi duO'ng kiên 
thüc pháp lut cho to hOa giài, hOa giãi viên 0' ca s0'; 4n dng và tto diêu kin cho 
thành vien cüa to chüc mInh tham gia lam hOa giãi viên 0' ca s0'. 

- Ca quan chü trI: S0' Tu pháp; UBND các huyn, thành ph& 

- Ca quan pMi hap: Uy ban Mat  trn T quc các cp trên dla  bàn tinh; 
Hi Luat gia, Doàn Lut su tinh và các ca quan, dan vj có lien quan. 

- Th0'i gian thirc hin: Htng näm (ti'r nãm 2019 - 2022 và các nãm tip theo). 

9. Kim tra, tong kt vic thurc hin D an 

T chrc kim tra, tng kt vic thirc hin D an; biu duang, khen thuO'ng 
nhttng hOa giãi vien, to hOa giãi 0' ca sâ diên hInh xuât sac, các to chirc, Ca nhân có 
dOng gOp tIch circ trong cong tác hOa giài 0' ca s0'. 

- Ca quan chü trI: S0' Tu pháp, Uy ban nhân dan cp huyn, cAp xã. 

- Ca quan pMi hç'p: Uy ban Mat  tran T quc các cAp, các t chi.c doàn th 
và các ca quan, dan vj có lien quan. 

- Th0'i gian th'çrc hin: 

+ Kim tra: Hang näm. 

+ Tong k&: Nàm 2022. 

III. KINH PHI THU'C HI1N 

Kinh phi thijc hin các nhim v1 ti K hoach duçc bó tn tü' ngun ngân sách 
nba nu0'c theo quy dnh phân cap ngân sách cüa Luat Ngân sách Nba nuOc; các nguôn 
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dóng gap, tài tr? h9p pháp khác (nu có); 1ng ghép kinh phi thc hin các chrnmg 
trInh, kê hoach khác Co lien quan dang triên khai, thrc hin trên dja bàn tinh. 

IV. TO CH1C THIIC HIEN 

1. Các si, ban, ngành, doàn th, UBND các huyn, thành pM can cr chirc 
näng, nhim v11 dugc giao và nhim viii cüa cüa ca quan, dan vj, djaphuoiig triên 
khai thirc hin Kê hoach. Djnh kS'  6 tháng (trurc ngày 20/5), hang näm (tnrc ngày 
20/11) báo cáo kt qua thirc hin (lông ghép trong báo cáo cong tác Tu pháp) ye 
UBND tinh (qua S Tu pháp). 

Giao UBND các huyn, thành pM chi do UBND các xà, phuOng, th trn 
triên khai thirc hin nghiêm tic, có hiu qua Kê hoach nay. 

2. Si Tài chinh: Hang 11am, can cir vào khà näng ngân sách, tham muii UBND 
tinh bô tn kinh phi thirc hin Kê hotch theo quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà nuó'c. 

3. D ngh Uy ban Mt t4n T quc Vit Nam tinh chi dao,  huó'ng dn cac t 
chüc thành viên và Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam cap huyn, cap xä phôi hcp 
vâi Uy ban nhân dan cüng cap tO chirc thirc hin Co hiu qua Kê hoach; tang cuO'ng 
truyên thông ye vai trO, nghia cüa cOng tác bOa giãi; 4n dng, thuyêt phic thành 
vien, hôi viên và nhân dan giãi quyêt mâu thuân, tranh chap, vi phm pháp lut thông 
quahOagiáiâcasi. 

4. Sâ Tu pháp dOn dc, kim tra, hrnng dn, thng hcp kt qua thirc hin trên 
da bàn tinh, báo cáo B Tu pháp và Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh./— 

Noi nhân: 
- Vi PBGDPL, B Tu pháp; Báo cáo 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh; 
- Các si, ban, nganh, doan the; 
- Lãnh d?o  Van phOng UBND tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Liru: VT, VP6, VP7, TTTHCB. 

BT.1O 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Phim Quang NgQc 
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