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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg

  ngày 12  tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 
2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 
giai đoạn 2003 - 2007, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã tạo được 
sự chuyển biến tích cực ở các ngành, các cấp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật trong cán bộ và nhân dân.   

Tuy nhiên, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn chưa 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chưa triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng, có 
một số đối tượng vẫn nằm ngoài công tác tuyên truyền. Mặt khác, công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay vẫn chưa được đầu tư kinh phí tương 
xứng, chưa đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đặt ra, trong khi văn bản pháp luật 
ban hành ngày càng nhiều.   

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng 
thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12  tháng 3 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2008 đến năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị như sau:      

1. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách 
nhiệm:                     

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền giữ vai trò quyết định hàng đầu, coi nhiệm 
vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa mang 
tính cấp bách, vừa mang tính thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, 
các tầng lớp nhân dân;



b) Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, theo 
dõi kiểm tra trong việc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình. Tổng kết đánh 
giá kết quả thực hiện Chương trình này, trên cơ sở đó khẳng định những mô hình phổ 
biến, giáo dục pháp luật phù hợp, rút ra những bài học, kinh nghiệm cần thiết để triển 
khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo;

c) Định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình triển khai và kết quả 
thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung 
cụ thể của Chương trình.    

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn thành phố;

b) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật.

3. Các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương:
a) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn 
viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, coi đây là biện pháp cơ bản, lâu dài để thiết lập 
trật tự đô thị và đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; 

b) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, 
giáo dục pháp luật; lồng ghép các hoạt động của Chương trình này với các chương 
trình, dự án khác liên quan trên địa bàn, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; 

c) Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND thành phố (thông 
qua Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố) về kết quả 
thực hiện Chương trình. Thực hiện chế độ khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác này.

4. Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh  Truyền 
hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố tiếp tục củng 
cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục 
vụ cán bộ và nhân dân; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình về tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định của 
pháp luật, kịp thời đưa tin các điển hình tốt và các trường hợp vi phạm pháp luật để 
động viên, rút kinh nghiệm, công khai phê phán hành vi vi phạm pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành 
viên chủ động, phối hợp với các cơ quan nhà nước, tích cực vận động nhân dân tự giác 
tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đẩy mạnh việc giám sát hoạt 



động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với 
các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành 

phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình 
thực hiện, có phát sinh vướng mắc phải báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố để 
kịp thời chỉ đạo./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


