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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

 

Số:  08 /CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  
                 Kỳ Anh, ngày  05    tháng  6    năm 2018 
 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh 

 
 

Trong những năm qua, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã 

hội ở cấp huyện và UBND các xã đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và đã thu được nhiều kết quả tốt, 

từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân 

dân, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi 

phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp 

luật. 

Tuy nhiên, công tác PBGDPL còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập so 

với yêu cầu, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, sâu rộng 

trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã chưa 

thực sự chú trọng, quan tâm đúng mức đến công tác này, còn thiếu cơ chế, kế 

hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các ban, ngành và cơ sở để 

huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội. Vì 

vậy, chưa đáp ứng được đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin về pháp luật của cán 

bộ và nhân dân. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền PBGDPL, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ và nhân dân trong giai đoạn hiện nay, UBND huyện yêu cầu Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, 

Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, 

giải pháp sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt, học tập đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, 

tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân theo tinh thần 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

IX); tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp 

luật, Quyết định số 619/QĐ-TTg gày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm thường xuyên, 

liên tục, sâu rộng trong nhân dân. Trọng tâm là Hiến pháp, các quy định pháp 

luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất đai, xây dựng, bảo 

vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông, 

phòng chống tham nhũng, các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của 
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cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức; các văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành; ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật và những lĩnh 

vực, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

3. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL, bảo 

đảm phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn để thu hút, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả và đưa pháp luật đến với đông đảo người dân hơn; kết hợp giữa 

PBGDPL với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, bồi thường giải 

phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 

luật trong từng vụ việc cụ thể. 

Việc PBGDPL phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp, các chương 

trình, đề án của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây 

dựng nông thôn mới… 

4. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, 

các tổ chức xã hội. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng 

đầu, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Tính tiên phong, 

gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia học tập, tìm 

hiểu pháp luật, chấp hành quy định của pháp luật. Huy động các nguồn lực xã 

hội tham gia tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. 

5. Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện) có trách nhiệm tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác PBGDPL hàng quý, hàng 

năm và dài hạn trên địa bàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động 

PBGDPL của UBND các xã, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức ở địa phương; 

củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thường 

xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp các tài liệu pháp luật cho các cơ 

quan, ban, ngành, đơn vị để tuyên truyền PBGDPL. 

6. Phòng Văn hóa -  Thông tin tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc xây 

dựng, củng cố hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở nhằm phục vụ tốt 

các hoạt động truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; đăng tải các tin, bài tuyên truyền PBPL trên Cổng thông tin 

điện tử huyện; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực 

hiện, chấp hành pháp luật. Phê phán, bài trừ các biểu hiện không lành mạnh, các 

hành vi vi phạm pháp luật trong lối sống, sinh hoạt, các tệ nạn xã hội khác. 

7. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện phối hợp với các phòng, ban, 

ngành có liên quan xây dựng các chương trình phóng sự, chuyên mục thông tin, 

lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để giới thiệu, phổ biến, phục vụ nhu cầu 

tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

8. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, phòng Giáo dục – Đào tạo 

và các cơ quan, đơn vị, các ngành trên địa bàn huyện, các phòng, ban, đơn vị 

thuộc UBND huyện hàng năm căn cứ vào hướng dẫn của ngành, cơ quan chuyên 

môn cấp trên và kế hoạch PBGDPL của UBND huyện xây dựng kế hoạch và 

chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, đồng thời phối hợp với phòng Tư 
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pháp, các đoàn thể cấp huyện và chính quyền cấp xã để tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. 

9. Uỷ ban nhân dân các xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 

hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải cơ sở tại địa phương, hằng năm căn 

cứ vào chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình đặc điểm 

của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp, sát thực tế; chủ động phối hợp 

với phòng Tư pháp, phòng Văn hóa-thông tin và các cơ quan, ban, ngành , đơn 

vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thường 

xuyên, kịp thời, hiệu quả. Hằng năm xây dựng dự toán bảo đảm nguồn kinh phí 

từ ngân sách để thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải cơ sở. 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện phối hợp với 

chính quyền và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các đoàn 

viên, hội viên và nhân dân gương mẫu học tập, chấp hành pháp luật và tích cực 

tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

11. Giao phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo với UBND huyện; hàng 

năm tổ chức việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện PBGDPL trên địa 

bàn, tham mưu đề xuất với UBND huyện và cấp trên khen thưởng kịp thời đối 

với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, đồng thời 

phê bình, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu tinh 

thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương, đơn vị thuộc 

phạm vi mình quản lý. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong toàn huyện, chủ 

tịch UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. 

 
Nơi nhận:              
- Sở Tư pháp; 

- TT huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi bản giấy và điện tử./. 

. 

                                                                                 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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