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CHỈ THỊ
Về việc tiếp tục thực hiện Đề án thứ 3-212/2004/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ
________________________________

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến pháp luật và nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 
2010 ban hành theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thứ ba về “Tăng cường 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010” (kèm theo Quyết định số 6749/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng). Ngày 14/4/2009, Thanh tra Chính 
phủ có Công văn số 756/TTCP-PC chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Đề án thứ 3-
212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục thực hiện Đề án thứ 3-212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Công văn chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thứ ba về “Tăng cường công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010” của UBND thành phố Đà Nẵng, tiếp tục tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu 
các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Thanh tra thành phố: 
- Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và các cơ quan báo 

chí, phát thanh truyền hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng theo chỉ đạo 
chung của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các quận, huyện có kế hoạch phối hợp với các cơ 
quan liên quan tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo trên địa bàn; 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh 
nghiệm trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân 
dân ở cơ sở; 

- Cử báo cáo viên để trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo ở xã, phường;



- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả việc thực hiện các nội dung tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường trên địa bàn thành phố, 
định kỳ báo cáo Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Thanh tra Chính 
phủ theo quy định.

2. Sở Tư pháp thành phố: 
- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật; tổ chức giới thiệu, biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện phối hợp với Thanh tra 
quận, huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường; 

- Cử cán bộ và chỉ đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện cử cán bộ làm công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của 
Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để tiếp tục thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tổ chức bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở xã, 
phường.    

3. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố: 
-  Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan để tổ 

chức việc tuyên truyền pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các xã, 
phường, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn;

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế thông tin văn hoá ở cơ sở tham gia vào 
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:
- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc có kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có 

liên quan để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo ở xã, phường;

- Chỉ đạo cho UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan liên quan thực 
hiện tốt Nghị quyết Liên tịch ngày 13/5/2008 của Thanh tra Chính phủ-Ban Thường 
trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về khiếu nai, tố cáo”;

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở cơ sở;



- Chọn một số xã, phường có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, công tác tiếp 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả thấp, một số địa phương vùng sâu, vùng 
xa nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế…để làm điểm tổ chức tuyên 
truyền;

- Chủ động bố trí kinh phí hợp lý (theo quy định tại Công văn số 3046/UBND-
KTTH ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố “V/v bố trí kinh phí đảm bảo 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”) để việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về 
khiếu nai, tố cáo ngày càng đạt hiệu quả cao và đúng theo kế hoạch chỉ đạo chung của 
Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. Đảm bảo từ nay đến quý III năm 2010 có 
trên 90% xã, phường trên địa bàn quận, huyện được tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nạị tố cáo và nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường;

- Định kỳ báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 
luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương cho Uỷ ban nhân dân 
thành phố (thông qua Thanh tra thành phố). 

5. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng tiếp tục tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ và thực hiện 
đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nội dung tuyên truyền: ngoài việc tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Luật 
Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu 
nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố 
cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; các văn bản 
quy định của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác tiếp công dân, việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, công dân, các đơn vị chú 
ý lồng ghép tuyên truyền các nội dung cơ bản của Thông báo số 130-TB/TW ngày 
10/01/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian đến”, Chương trình hành động 
số 27-CTr/TU ngày 30/6/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng “thực hiện kết 
luận của Bộ Chính trị (khoá X) về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 
năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới” và Kế hoạch số 3982/KH-UBND 
ngày 04/7/2008 của UBND thành phố “triển khai Chương trình hành động của Ban 
Thường vụ Thành uỷ thực hiện kết luận của Bộ Chính trị (khoá X) về tình hình, kết 
quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”.

6. Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công 
trong Kế hoạch thứ ba về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010” (kèm 



theo Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
và Nghị quyết Liên tịch ngày 13/5/2008 của Thanh tra Chính phủ-Ban Thường trực 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
“Ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về khiếu nai, tố cáo”; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 
phát sinh từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn vượt cấp, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết 
định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội 
dung trên đây và báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố) để 
tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

                                                                CHỦ TỊCH

                 Trần Văn Minh


