UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4408 /STP-PBGDPL&TDTHPL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2020

V/v triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
thực hiện Kết luận số 80-KL/TW

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4036/BTP-PBGDPL ngày 30/10/2020 của Bộ Tư
pháp về việc 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; Kế
hoạch số 176/KH-UBND, ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết
luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Để việc triển khai, thực hiện Quyết
định số 1521/QĐ-TTg được kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng theo đúng tinh
thần chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực
của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND
các huyện, thành phố triển khai, thực hiện tốt các công việc sau:
1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công
văn số 4036/BTP-PBGDPL ngày 30/10/2020 của Bộ Tư pháp; tiếp tục, triển
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND tỉnh. Căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai, thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Phát huy vai trò, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và
hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác này; kết hợp
PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Việc xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện cần tập trung vào những
nhiệm vụ trọng tâm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các
hình thức PBGDPL; chú trọng lựa chọn nội dung chính, trọng điểm; đa dạng hóa
hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; lồng
ghép với hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; thực
hiện cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị với nhu
cầu thông tin về pháp luật của cán bộ và Nhân dân một cách đồng đều, có hiệu
quả. Quan tâm xây dựng, tổng kết, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình
điểm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong áp dụng các mô hình, biện pháp, cách
thức PBGDPL mới, phù hợp; kết hợp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật.
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3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được giao chủ trì, thực hiện các Đề
án về PBGDPL chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến và thực hiện văn bản
pháp luật do Bộ, ngành dọc ở Trung ương ban hành hoặc chủ trì dự thảo trình cơ
quan có thẩm quyền ban hành; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên
quan tổ chức triển khai PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân; thường xuyên quan
tâm bố trí đủ nguồn lực về cán bộ và kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL.
4. UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường PBGDPL cho đối
tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Tập huấn, đào
tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ nhóm yếu thế phải bảo đảm
được chuẩn hóa, có đủ nhiệt huyết, kiến thức, kỹ năng và am hiểu về đối tượng
cần PBGDPL.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. Đồng thời,
thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ
trong PBGDPL. Phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín
trong công đồng dân cư tham gia vào công tác PBGDPL.
- Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả công tác
PBGDPL; lồng ghép các hoạt động triển khai, thực hiện Quyết định số
1521/QĐ-TTg với các kế hoạch, chương trình, đề án khác liên quan trên cùng
địa bàn.
5. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số
1521/QĐ-TTg về Sở Tư pháp (trong Báo cáo công tác Tư pháp) để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn
đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục
pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật; ĐT: 02053.717827) để hướng dẫn, giải
quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PBGDPL ( Bộ Tư pháp);
- UBND tỉnh;
(B/c)
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thúy Duyên

