
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NCKS 

V/v thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

   Phú Thọ, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

      Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Văn bản số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư 
pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện tốt một số nội dung sau đây:  

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) 

 1. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-
KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư  

a) Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các Chương trình, Đề án 
liên quan đến công tác PBGDPL (theo phụ lục đính kèm) triển khai thực hiện 
hiệu quả, đảm bảo chất lượng trong đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, 
yếu thế, địa bàn vùng sâu, vùng xa, gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia, đề án phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an 
ninh; có các giải pháp đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ 
trợ công tác PBGDPL. 

b) Nội dung, cách thức tổ chức thực hiện:  

- Về nội dung: Bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc có 
nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; các nội dung về bảo đảm 
quyền con người, quyền công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật; các nội dung chính sách, 
pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Về hình thức: Bên cạnh các hình thức, biện pháp PBGDPL truyền thống, 
cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng việc xây dựng, vận hành 
Cổng/Trang thông tin điện tử gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác 
PBGDPL; khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, 
tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội,… để PBGDPL. Tăng 
cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành 
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pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả 
và nhân rộng việc thực hiện.  

2. Công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp  

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 470/KH-HĐPH ngày 16/02/2022 của Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các thành viên của Hội đồng chủ động triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.  

3. Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 09/11 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự là điểm nhấn, thực hiện sâu rộng, 
hiệu quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn chủ 
động, linh hoạt, sớm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

a) Về nội dung: Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổ 
chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có 
hiệu lực năm 2021, 2022; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa 
phương năm 2022; những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng 
dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử 
lý vi phạm hành chính;...  

b) Về hình thức tổ chức: Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống 
loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã 
hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính 
sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...   

c) Về khẩu hiệu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu 
hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam (có thể tham khảo và 
sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin 
điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2022).  

d) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức 
thường xuyên, liên tục trong cả năm, nhất là tập trung trong 02 tháng cao điểm 
là tháng 10, 11/2022. 

đ) Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp Việt Nam; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức 
tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

5. Một số nhiệm vụ khác 

a) Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật: Các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong quá trình triển khai 
nhiệm vụ PBGDPL theo sự phân công. Tăng cường quản lý, theo dõi đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thông qua việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, gắn với việc tích hợp, vận hành Cổng thông tin điện tử PBGDPL 
Quốc gia và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Phú Thọ. 
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b) Biên soạn tài liệu PBGDPL đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử: 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo tài liệu PBGDPL chuyên ngành của 
các bộ, ngành Trung ương để biên soạn phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn 
vị mình và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử bằng nhiều hình thức, 
như: Văn bản, file âm thanh, hình ảnh, video,....  

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được 
giao tại Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-
2022” theo Kế hoạch số 3379/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh (sau 
đây gọi là Đề án) 

UBND các huyện, thành, thị tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án bằng 
hình thức phù hợp; khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong tham mưu, tổ chức thực hiện Đề án và gửi báo cáo tổng kết Đề án về 
UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 09/11/2022.  

b) UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp 
phổ biến, hướng dẫn kỹ năng hòa giải; việc thực hiện thủ tục công nhận kết quả 
hòa giải thành ngoài Tòa án theo quy định tại Chương XXXIII Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015. 

c) Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao 
năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. 

- Huy động lực lượng công an, vận động đội ngũ luật sư, luật gia, người đã 
từng công tác trong lĩnh vực pháp luật và đang sinh sống tại địa bàn tham gia hỗ 
trợ công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở 
cơ sở, lồng ghép kỹ năng dân vận khéo trong hòa giải ở cơ sở. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng 
lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở (xây dựng bài giảng điện tử, phát hành tài 
liệu điện tử, thành lập nhóm zalo, facebook,...); chủ động khai thác, sử dụng có 
hiệu quả tài liệu điện tử trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng 
Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn). 

 d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt quan tâm bố trí 
đủ nguồn kinh phí chi thù lao vụ, việc hòa giải cho hòa giải viên tại địa phương 
theo quy định pháp luật. 

III. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN 
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5811/KH-UBND ngày 08/11/2021 của 
UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Giao Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật bằng hình thức phù hợp. UBND các huyện, thành, thị bố trí nguồn lực, 
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kinh phí triển khai các nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ các xã, phường, thị trấn khắc 
phục các tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Về đánh giá, công nhận, sử dụng kết quả xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới  

a) Việc đánh giá, công nhận, sử dụng kết quả xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật trong việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2021: Thực hiện 
theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

b) Từ năm 2022 và các năm tiếp theo, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 
những vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP (Ô. Bảo); 

- Lưu: VT, NC1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN VỀ PBGDPL DO UBND TỈNH, SỞ, NGÀNH BAN HÀNH    

(Kèm theo Văn bản số:            /UBND-NCKS  ngày       /4/2022 của UBND tỉnh) 
 

I. UBND TỈNH 
 

STT Cơ quan chủ trì Nội dung Chương trình/Đề án 
Số/ký hiệu 

văn bản 

1 Sở Tư pháp 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước phòng, 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn” 

Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 

09/02/2018  

2 Công an tỉnh 

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” 

Kế hoạch số 5557/KH-UBND ngày 

30/11/2021 

3 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc 

phòng” 

Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 

4/5/2019 

4 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ” 

(Triển khai thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022) 

Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 

03/3/2020 

5 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” 

Kế hoạch số 3450/KH-UBND ngày 

06/8/2020 

6 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề án “Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ 

sở, giai đoạn 2020-2025” 

Văn bản số 1074/UBND-KGVX 

ngày 23/3/2021 

7 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứng dụng công nghệ thông tin” 

Kế hoạch số 5944/KH-UBND ngày 

31/12/2020 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 

Kế hoạch số 4510/KH-UBND ngày 

5/10/2021  

 

 

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” 

Kế hoạch số 5897/KH-UBND ngày 

22/12/2021 
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10 Ủy ban Dân tộc 
Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2018-2025” 

Kế hoạch số 1117/KH-UBND ngày 

27/3/2018 

11 Ủy ban Dân tộc 

Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 -

2025” 

Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 

30/9/2015 

12 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ 

tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ giai đoạn 2017-2027” 

Kế hoạch số 5111/KH-UBND ngày 

13/11/2017 

 

 
II. CÁC SỞ, NGÀNH  

 

STT Cơ quan chủ trì Nội dung Chương trình/Đề án 
Số/ký hiệu 

văn bản 

1 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” 

Văn bản số 554/SLĐTBXH-

DN ngày 14/3/2022 

2 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-

2025” 

Kế hoạch số 31/KH-STTTT 

ngày 05/4/2021 

3 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, 

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” 

Kế hoạch số 32/KH-STTTT 

ngày 12/4/2021 
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