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Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên; 

 - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

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

 

Thực hiện Văn bản số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp 

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; Kế hoạch số 

2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020; Kế hoạch số 

2392/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021; Sở Tư 

pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh (Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện hoặc 

phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh và điều kiện, tình hình thực tiễn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Triển khai công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, 

trọng điểm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân và yêu cầu 

quản lý nhà nước; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới được 

thông qua, đặc biệt là 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, các vấn đề nổi cộm, liên quan 

trực tiếp đến từng đối tượng, địa bàn cụ thể… để giúp người dân được tiếp cận 

toàn diện các thông tin mang tính chính thống nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, 

ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các thông tin xuyên tạc, bịa đặt với 

mục đích xấu.  

- Đối tượng cần tập trung ưu tiên phổ biến là học sinh, sinh viên; đối tượng 

đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm 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 khó khăn. 

2. Triển khai hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Kế 

hoạch số 2392/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh và các Chương trình, 

Đề án về PBGDPL ngoài Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021: 



 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì triển khai các Chương 

trình, Đề án PBGDPL có trách nhiệm chủ động triển khai các Kế hoạch thực hiện 

Chương trình, Đề án và nghiên cứu lồng ghép, kết hợp với thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị, chuyên môn; tiếp tục khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội 

hỗ trợ công tác PBGDPL.  

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ 

trì, tham mưu UBND cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và 

kinh phí thực hiện Chương trình PBGDPL, các Đề án về PBGDPL tại địa phương 

theo đúng quy định. 

3. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong triển khai 

các nhiệm vụ PBGDPL: 

- Đề nghị thành viên Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng cấp huyện, Ban Thư ký 

giúp việc Hội đồng các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường trách 

nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức PBGDPL trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch hoạt động năm 2020; 

chú trọng công tác kiểm tra trong thi hành chính sách, pháp luật về PBGDPL.  

- Các cơ quan thành viên Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng cấp huyện thực hiện 

đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo về kết quả triển khai công tác 

PBGDPL trong năm 2020. 

Lưu ý: Trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, việc triển khai tất cả các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, 

PBGDPL phải tuân thủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh1. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

(SĐT: 02693.821.596) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐPHPBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thị Ngọc Lam 

 

                                           
1 Văn bản số 04/HĐPBGDPL ngày 11/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc tăng cường 

tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 
 


