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Số:         /UBND-TP 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

 Đình lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1202/VP-NC ngày 30/3/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/1202003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Căn cứ Kế hoạch triển khai 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); Hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020, các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền có 

trọng tâm các luật, pháp lệnh mới được thông qua, trong đó chú trọng Luật An 

ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và các chính sách, pháp luật khác liên quan 

đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, các lĩnh vực pháp luật được dư 

luận xã hội quan tâm. 

Đối tượng cần tập trung ưu tiên phổ biến là người dân tộc thiểu số, người 

dân tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên. 

Đặc biệt, tiếp tục đồng hành cùng cả nước trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID – 19 các thành viên Hội đồng, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

1.2. Nâng cao hoạt động hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL các cấp, tăng cường trách nhiệm của các thành viên của Hội 

đồng trong chỉ đạo, tổ chức PBGDPL trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, 

thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về PBGDPL. 

1.3. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, chú trọng ứng dụng 

công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021” 
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- Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, truyền 

thông đại chúng trong phổ biến các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý. 

- Đề nghị các thành viên Hội đồng chủ động viết tin bài về thực tiễn công 

tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật gửi về Phòng Tư pháp để biên tập, gửi trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp để làm phong phú nội dung trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

1.4. Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn chỉ 

đạo các hoạt động và kinh phí hoạt động triển khai chương trình PBGDPL, các 

đề án về PBGDPL tại địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 705/QĐ-

TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 

1.5. Tăng cường phối hợp PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy học tập môn pháp 

luật và môn giáo dục công dân; đội ngũ giáo viên cần tăng cường tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng dảng dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin. Thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại 

khóa, ngoài giờ lên lớp. 

1.6. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật định kỳ tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới nhằm nâng cao kiến thức, kỹ 

năng tuyên truyền PBGDPL, nhất là kỹ năng PBGDPL cho đối tượng đặc thù 

đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  

1.7. Triển khai Thông tư số 03/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

Năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đánh giá đầu tiên triển khai thực hiện 

Thông tư số 03/TT-BTP, để tiếp tục thực hiện Thông tư đề nghị UBND các xã 

tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm năm 2019 đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu, 

thành phần. Bên cạnh đó nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Tư pháp) trước ngày 20/5/2020. 

1.8. Các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11 hằng 

năm) với các định hướng sau đây: 

- Về nội dung tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa 

của ngày pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến, 

trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao 

ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh văn bản mới ban hành có hiệu lực 

năm 2019, năm 2020; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên 

quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: 

cải cách hành chính; lao động; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố 

cáo; đất đai; an toàn thực phẩm .... 
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- Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung trong tháng cao 

điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020. Trong tháng cao điểm khuyến 

khích các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động theo hình thức phù hợp, chủ 

động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến. 

1.9. Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến toàn quốc “Pháp 

luật học đường” 

Hiện nay đã có 47 địa phương có thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng bán 

kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”. Đề 

nghị các đơn vị trường học động viên, khuyến khích các em học sinh tham gia 

vòng bán kết đầy đủ (nếu có học sinh đủ điều kiện), tạo điều kiện, hỗ trợ các em 

tham dự vòng chung kết và lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tại Hà Nội theo hướng 

dẫn của Ban tổ chức Cuộc thi ở Trung ương.  

2. Công tác hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn, trong đó ưu 

tiên tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Công tác hòa giải cơ sở 

- Tham gia lớp tập huấn “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ 

sở”. 

- Triển khai tổ chức có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. Sau đây gọi là Đề án 28) 

Bố trí nguồn lực (nhân lực và kinh phí) đảm bảo để thực hiện Đề án năm 

2020; cử đội ngũ hòa giải viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do 

tỉnh, huyện tổ chức. 

- Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên tại các 

thôn, bản khu phố. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động ở từng 

địa bàn cụ thể, vận động thay thế hòa giải viên không đủ điều kiện để thực hiện 

công tác hòa giải một cách tích cực, hiệu quả. 

- Bố trí tài chính theo quy định cho công tác hòa giải; thực hiện tốt công 

tác kiểm tra và chế độ thông tin báo cáo, thống kê theo quy định. Khuyến khích 

tìm kiếm, xây dựng, đánh giá các mô hình hay, hiệu quả trong hòa giải ở cơ sở 

và giải pháp nhân rộng các mô hình đó trên địa bàn. 

2.2. Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật tại địa phương theo Quyết định 619/QĐ-TTg và Thông tư 07/2017/TT-BTP. 

- Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ “đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân” 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới giai đoạn 2016 – 

2020 để cơ quan Tư pháp chủ trì thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao và yêu cầu 

đề ra. 
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- Để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản về xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định 619/QĐ-TTg và Thông tư 07/2017/TT-

BTP), các đơn vị rà soát, đề xuất (nếu có) nội dung sửa đổi, bổ sung; kiến nghị 

chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này giai đoạn 2021 – 

2025. Ý kiến đề xuất kiến nghị gửi về Phòng tư pháp trước ngày 22/4/2020 để 

tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin phản ánh về Phòng Tư pháp để 

được giải đáp./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - TT Huyện ủy; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - C, PVP UBND huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện; 

- VPĐPCTMTQG XDNTM huyện;  

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 Vi Văn Đông 
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