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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

 

Ngày 02/01/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL) 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; tham dự cuộc họp có các thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các thành viên Ban Thư ký của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; báo 

cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (gọi tắt là Hội 

đồng) và dự thảo Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh; kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 

2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Long Hải, 

Phó Chủ UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau: 

Trong năm 2019, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện. Hội đồng 

đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Hội đồng Trung ương, Bộ Tư pháp, 

phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Công tác kiểm tra được quan tâm, chú 

trọng qua đó chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Lãnh đạo các ngành 

là thành viên Hội đồng có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm hơn thông qua việc 

ký kết các chương trình phối hợp PBGDPL gắn với chức năng, nhiệm vụ của 

ngành. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, hình thức khá phong phú; 

nhiều mô hình phổ biến pháp luật được xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình 

hình và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, qua đó nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ngày càng được nâng cao, góp 

phần làm giảm tình hình vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật v n còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức tuyên 

truyền một số văn bản pháp luật mới ban hành chưa kịp thời, có hình thức tuyên 

truyền chưa phù hợp. Tỷ lệ hòa giải thành đạt thấp (72,3%) so với tỷ lệ hòa giải 

thành trung bình của cả nước (83,13%). Công tác xây dựng, đánh giá xã, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa rõ nét; việc quản lý, khai thác tủ sách 
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pháp luật chưa thật sự hiệu quả; sự phối hợp giữa một số ngành cũng như các 

thành viên của Hội đồng trong thực hiện công tác PBGDPL đôi lúc chưa được 

chặt chẽ. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2020 và 

thời gian tới, yêu cầu:  

1. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ 

động, tích cực, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. 

Đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng thiết 

thực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, tập 

trung triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; tăng cường 

phổ biến, triển khai sâu rộng chính sách, pháp luật, văn bản của tỉnh liên quan 

trực tiếp đến đời sống người dân như: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, pháp luật 

về đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu, xuất nhập 

cảnh… Tập trung xây dựng, nhân rộng một số mô hình PBGDPL đạt hiệu quả, 

phù hợp với đặc điểm, yêu cầu thực tiễn của tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng 

dạy môn học Giáo dục công dân trong nhà trường; tiếp tục hướng d n các Trung 

tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng hoạt động (cuộc thi) tìm 

hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đề xuất, báo 

cáo Hội đồng các nội dung cần chỉ đạo. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

Trao đổi, phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường 

phổ biến pháp luật trên các trang mạng xã hội, báo điện tử, các ứng dụng trên 

thiết bị di động để người dân có thể tiếp cận pháp luật nhanh chóng hơn, định 

hướng dư luận một cách đúng đắn, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân 

dân. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo”. Duy trì 

và nhân rộng mô hình phổ biến pháp luật “Tổ Thông tin Truyền thông”; “Mỗi 

tuần một câu hỏi, một đáp án”.   

5. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 

20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác 

PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 
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viên và Nhân dân từ nay đến năm 2020; tham mưu tổ chức tuyên dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác PBGDPL trong 

giai đoạn 2014-2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc cung cấp đề cương, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho 

đội ngũ này. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức cụ thể, thiết 

thực sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; duy trì mô hình Câu lạc bộ 

“Doanh nhân với Pháp luật”, tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề pháp lý hỗ trợ cho 

doanh nghiệp phát triển. 

- Tham mưu, đề xuất với Hội đồng tăng cường kiểm tra công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số sở, ngành, 

UBND cấp huyện. 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nghiêm túc, chặt chẽ theo 

quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy 

định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  

6. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các Chương trình, Đề 

án PBGDPL tại Kế hoạch PBGDPL của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị   

thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL theo chỉ đạo của Bộ, ngành 

Trung ương có trách nhiệm rà soát, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả trong năm 2020. 

7. UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt 

động của Hội đồng PBGDPL cấp huyện, thành phố; xem xét duyệt kinh phí cho 

công tác PBGDPL theo phân cấp trên địa bàn. 

8. Về dự thảo Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

PBGDPL tỉnh năm 2020: Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, 

hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh trước ngày 20/01/2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;   

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: NC, TH, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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