ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 562 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà
giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, đoàn thể Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 166/UBND-TCD-NC ngày 22 tháng 4 năm 2020 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,
Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các phòng, ban ngành Huyện, Đoàn thể Huyện,
Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL)
1. Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày
09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ngành huyện và Uỷ
ban nhân các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL), đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới và nhiệm vụ chính trị của
ngành, địa phương.
2. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và định hướng nội dung công tác
PBGDPL được xác định tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm
2020 của Uỷ ban nhân dân Huyện về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật; hoà giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn Huyện; các
phòng, ban, ngành Huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai công tác
phổ biến , giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đúng thực chất, trọng tâm cần tập
trung là tuyên truyền, phổ biến, 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 liên quan trực tiếp đến từng đối tượng, địa bàn.
3. Tiếp tục đa dạng hoá 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”.
a) Tăng cường đăng tải, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu pháp luật liên
quan đến Cổng thông tin điện tử, chú trọng phát huy vai trò của mạng xã hội tham
gia PBGDPL.
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b) Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng
trong phổ biến các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với cơ quan,
tổ chức liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân, doanh nghiệp tham
gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường
- Chú trọng 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 học pháp
luật và giáo dục công dân; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ
giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Thực hiện có chất lượng các hoạt động
PBGDPL ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp; hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh các
trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đủ
điều kiện tích cực dự thi Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật
“Pháp luật học đường”.
- Phòng Tư pháp phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội để tổ chức công tác PBGDPL trong nhà trường đảm bảo
thường xuyên, có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu, tâm sinh lý lứa tuổi của các em
học sinh.
5. Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11)
a) Về nội dung, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của
Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết
thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp
luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ
pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch
chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; nội dung cơ bản của các
Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự
thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp;
những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, vấn đề nóng
trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư;
phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại rượu bia, thuốc lá; giao
thông đường bộ; biên giới; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt
Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan,…
b) Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức
Ngày pháp luật phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật
trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở; hội nghị
chuyên đề về công tác PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL;
thông qua các hội nghị, toạ đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư
vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới,
hiệu quả trong công tác PBGDPL; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động
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trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp – phích, băng – rôn, cờ phướn trên
các tuyến đường chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao,…
c) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tổ chức trong tháng
cao điểm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Trong đó
tháng cao điểm, khuyến khích các phòng, ban ngành Huyện và Uỷ ban nhân dân
các xã, thị trấn tổ chức các buổi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
d) Căn cứ tình hình thực tế chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ
biến về Ngày pháp luật; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và tổng
hợp, báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo công tác năm 2020 gửi về
Uỷ ban nhân dân Huyện (qua Phòng Tư pháp).
II. CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Công hoà hoà giải ở cơ sở
a) Các phòng, ban, ngành Huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số: 60/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của
Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà
giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn huyện năm 2020.
Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động hoà giải ở từng địa
bàn cụ thể, vận động thay thế các hoà giải viên không đủ điều kiện, để thực hiện
công tác hoà giải một cách tích cực, hiệu quả. Huy động đội ngũ Hội Luật gia,
người đã và đang công tác trong lĩnh vực pháp luật, trong đó có lực lượng Công an
cấp xã (đã được chính quy) tham gia làm hoà giải viên ở cơ sở.
b) Bố trí kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất theo quy định của Quyết định số
36/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh quy
định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn Huyện cho công tác
hoà giải cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống
kê theo quy định; kịp thời khen thưởng đối với tổ hoà giải, hoà giải viên có thành
tích xuất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở.
c) Khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong hoà
giải ở cơ sở tại địa phương.
2. Về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ
chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông
tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy
định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Hội
đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật.

3

b) Khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo các Nghị quyết
của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết, Kế hoạch
của địa phương, cần lưu ý một số việc sau đây:
- Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 619/QĐ-TTg
quy định: “Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã , thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật được tiến hành hàng năm. Mốc thời gian đánh giá: Từ ngày 01
tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12”. Vì vậy, đối với các xã, thị trấn thuộc diện sắp
xếp để hình thành đơn vị cấp xã mới nhưng đến nay chưa thực hiện sắp xếp hoặc
đang tiến hành sắp xếp, thực hiện đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật như các năm trước.
- Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị, thẩm quyền công nhận đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật của các xã, thị trấn được thực hiện theo quy định của Quyết định số 619/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ
“Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng
cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” trong chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt kết quả đề ra.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc
các phòng, ban, ngành Huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kịp thời phản ánh
về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Tư pháp) để trao đổi, hướng dẫn thực
hiện.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
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