
SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI 

ĐOÀN KHẢO SÁT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 18/PA-ĐKS Gia Lai, ngày 04 tháng 9 năm 2020 
 

PHƯƠNG ÁN 

Khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 113/QĐ-STP ngày 03/9/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả tác động 

của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, 

Đoàn khảo sát xây dựng Phương án khảo sát cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Đánh giá toàn diện mức độ tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; mức 

độ hiểu biết pháp luật; mức độ hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; tình 

hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không 

hiểu biết pháp luật. 

- Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở đánh giá hiệu công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh Gia Lai theo quy định của Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên phạm vi toàn tỉnh. 

 - Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tổ 

chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và 

phạm vi quản lý. 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

các giải pháp đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2. Yêu cầu 

- Việc khảo sát được thực hiện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; 

xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, hình thức khảo sát. 

- Việc khảo sát phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung 

Phương án khảo sát đề ra. 



2 

 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Phạm vi, đối tượng khảo sát 

a) Phạm vi khảo sát 

Khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

b) Đối tượng khảo sát 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, các 

tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và người dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian, địa chỉ thực hiện việc khảo sát 

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát từ ngày 15/9/2020 đến ngày 30/9/2020, 

bằng ứng dụng Forms (Biểu mẫu) trên nền Google Docs (tài liệu) được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai 

(http://pbgdpl.gialai.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 

(http://stp.gialai.gov.vn). 

3. Nội dung khảo sát 

- Mức độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tự học 

tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; 

- Mức độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết 

pháp luật; 

- Mức độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu 

pháp luật; 

- Mức độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hài 

lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

do không hiểu biết pháp luật giảm. 

4. Phương pháp khảo sát 

- Xây dựng Mẫu phiếu khảo sát và thu thập thông tin: 

+ Đoàn khảo sát xây dựng Mẫu phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả tác động 

của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo 

phương án này trên cơ sở quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai;  

+ Cập nhật Mẫu phiếu khảo sát được tạo lập bằng ứng dụng Forms (Biểu 

mẫu) trên nền Google Docs (tài liệu) được đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở 

http://pbgdpl.gialai.gov.vn/
http://stp.gialai.gov.vn/
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Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai, đồng 

thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được 

khảo sát. 

- Phiếu thu thập thông tin:  

+ Việc khảo sát được tiến hành bằng phương pháp thu thập thông tin thông 

qua Phiếu khảo sát trực tuyến. Trường hợp cần thiết sẽ thực hiện khảo sát bổ sung 

thông qua phát phiếu khảo sát trực tiếp và kéo dài thời gian khảo sát phù hợp. 

+ Áp dụng 01 mẫu Phiếu khảo sát dùng chung cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.  

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số lượng phiếu 

tối thiểu 

Đối tượng  

trả lời phiếu 

I. Tại cấp tỉnh 

1 

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 

Nhân dân tỉnh gồm: Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây 

dựng; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở ngoại 

vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Giao thông vận tải; Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Sở Công 

thương; Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch; Sở Thông tin và Truyền 

thông; Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Thanh tra tỉnh; Ban Dân 

tộc tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế 

tỉnh. 

57 phiếu 

(03 phiếu/đơn 

vị) 

 

 Công chức, viên 

chức, người lao động, 

hội viên thuộc cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

2 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; các hội, đoàn thể cấp tỉnh 

gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; 

Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến 

binh tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội 

Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh 

30 phiếu  

(03 phiếu/đơn 

vị) 

https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/van-phong-ubnd-tinh.24.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/van-phong-ubnd-tinh.24.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-tai-chinh.28.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-ke-hoach-va-dau-tu.80.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-xay-dung.33.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-xay-dung.33.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-y-te.34.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-noi-vu.30.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-ngoai-vu.163.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-ngoai-vu.163.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-giao-duc-va-dao-tao.44.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-giao-thong-van-tai.25.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-giao-thong-van-tai.25.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-khoa-hoc-va-cong-nghe.26.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-khoa-hoc-va-cong-nghe.26.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-nn-va-ptnt.31.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-nn-va-ptnt.31.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-cong-thuong.36.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-cong-thuong.36.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-tai-nguyen-va-moi-truong.40.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-tai-nguyen-va-moi-truong.40.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-van-hoa-the-thao-va-du-lich.32.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-van-hoa-the-thao-va-du-lich.32.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-thong-tin-va-truyen-thong.43.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-thong-tin-va-truyen-thong.43.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi.29.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi.29.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/thanh-tra-tinh.39.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ban-dan-toc-tinh-gia-lai.35.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ban-dan-toc-tinh-gia-lai.35.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-gia-lai.38.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-gia-lai.38.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/lien-doan-lao-dong-tinh.84.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh.85.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh.85.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/tinh-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-tinh.86.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-nong-dan-tinh.87.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-cuu-chien-binh-tinh.88.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-cuu-chien-binh-tinh.88.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-chu-thap-do-tinh.89.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/hoi-van-hoc-nghe-thuat-tinh.90.aspx
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3 

Các ngành: Cục thuế tỉnh; Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; Cục Thi hành án 

tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai - Kon 

Tum; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc 

Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công 

an tỉnh. 

30 phiếu 

(03 phiếu/đơn 

vị) 

II. Tại cấp huyện 

1 

17 huyện, thị xã, thành phố 

10 phiếu/địa 

phương 

Công chức, viên 

chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản 

lý 

2 
15 phiếu/địa 

phương 

Người dân trên địa 

bàn các huyện, thị xã, 

thành phố 
 

Tổng số phiếu tham gia khảo sát tối thiểu: 542 phiếu 

- Phương thức xử lý thông tin, tổng hợp và kết quả của cuộc khảo sát 

Đoàn khảo sát tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát thông qua phần 

mềm thống kê bằng ứng dụng Forms (Biểu mẫu) trên nền Google Docs (tài liệu) và 

tổng hợp số liệu. 

Kết quả khảo sát được tổng hợp theo 05 nhóm vấn đề đã nêu tại Mục 3 Phần 

II và các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của đối tượng được khảo sát. 

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả tác động 

của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khảo sát 

- Trưởng Đoàn khảo sát phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên 

trong Đoàn khảo sát. 

- Tiến hành khảo sát đúng phạm vi, đối tượng, thời gian, nội dung và 

phương pháp khảo sát theo Phương án đề ra. 

- Sau khi kết thúc đợt khảo sát, Đoàn khảo sát tổng hợp, xây dựng báo cáo 

kết quả đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các hội, 

đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các 

https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cuc-thue.67.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/bao-hiem-xa-hoi.99.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/bao-hiem-xa-hoi.99.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/thi-hanh-an-tinh-gia-lai.91.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/thi-hanh-an-tinh-gia-lai.91.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cuc-hai-quan-chi-nhanh-gia-lai--kon-tum.92.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cuc-hai-quan-chi-nhanh-gia-lai--kon-tum.92.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cuc-thong-ke-tinh-gia-lai.69.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/kho-bac-nha-nuoc-tinh-gia-lai.94.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/kho-bac-nha-nuoc-tinh-gia-lai.94.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ngan-hang-nha-nuoc-tinh-gia-lai.95.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ngan-hang-nha-nuoc-tinh-gia-lai.95.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/toa-an-nhan-dan.96.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/vien-kiem-sat-nhan-dan.97.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cong-an-tinh-gia-lai.98.aspx
https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/cong-an-tinh-gia-lai.98.aspx
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hội, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Đoàn khảo sát 

triển khai thực hiện Phương án này; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia khảo sát, đồng thời 

tuyên truyền, vận động người dân thuộc địa bàn quản lý tham gia hoạt động khảo 

sát trực tuyến (đối với cấp huyện).  

Đây là một trong những nội dung để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và 

cả tỉnh Gia Lai trong kỳ đầu đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Trên đây là Phương án khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Sở; 

- Thành viên Đoàn khảo sát; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TRƯỞNG ĐOÀN  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thị Ngọc Lam 
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