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CHỈ THỊ
Về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong thời gian đến trên địa thành phố Đà Nẵng

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm 
của cả hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai trên diện rộng và từng bước đi vào 
chiều sâu, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được đánh giá 
cao; đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện; tuyên truyền viên phường, 
xã được bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt 
trong việc đưa pháp luật đến với người dân. Hình thức tuyên truyền, phổ biến có nhiều 
cải tiến, sáng tạo, đã tạo hiệu ứng tích cực trên thực tế. Nhận thức và ý thức tuân thủ, 
chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công 
tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật  ngày càng chặt chẽ, bài 
bản và hiệu quả hơn. Các cơ quan, tổ chức từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò 
trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật .Qua đó,đã góp phần đưa các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo điều 
kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

              Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
vẫn còn những hạn chế nhất định như: Chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật chưa đồng đều, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động triển 
khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hiểu biết và ý thức chấp hành của 
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân còn hạn chế, 
tình trạng tranh chấp, khiếu kiện chưa được giải quyết triệt để, tình hình tội phạm, tệ 
nạn xã hội, vi phạm pháp luật có nơi, có thời điểm diễn biến phức tạp, khó lường… 
Nguyên nhân cơ bản của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy, lãnh đạo một số ngành, đại 
phương chưa thật quyết liệt, việc phối hợp, kết hợp trong tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, chặt 
chẽ, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở còn hạn chế nhiều mặt.

       
             Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong thời gian đến tại thành phố Đà Nẵng và tiếp tục triển khai đồng bộ 
có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố chỉ thị 
các sở, ban, ngành và đoàn thể; Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung triển khai 
thực hiện các nội dung sau đây:

         



                                                                                                                                                                                       

          1.Tiếp tục quán triệt, triển khai thống nhất, đồng bộ Quyết định số 4932/QĐ-UBND 
ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương 
trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ không thể tách rời với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu và bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, Xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp 
phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác này trong 
giai đoạn hiện nay.Tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật

   
           2. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn 
bản thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương, các nghị 
quyết của hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành, cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình địa 
bàn, dân cư, các vấn đề nổi lên của địa phương để lựa chọn nội dung, hình thức phổ 
biến giáo dục pháp luật phù hợp, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục 
theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về hưởng ứng Ngày pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và các năm tiếp theo.

            3. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 6137/KH-
UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Đề án ‘Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai 
đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

             4. Đối với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; quận, huyện

   a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật thành phố; quận, huyện) có nhiệm vụ:

       - Làm tốt hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, tham mưu, hướng 
dẫn các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng nội dung phổ biến, 
giáo dục pháp luật, trong đó tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng 
đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, là đầu mối theo dõi, 
tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, 
giáo dục pháp luật đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các loại 
hình tư vấn pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý…,



                                                                                                                                                                                       

      - Thường xuyên củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện; tuyên truyền viên pháp luật 
phường, xã cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức pháp 
chế các sở, ngành để kịp thời củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách 
đối với đội ngũ này theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện 
công tác phổ biến đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc và tại cơ quan, đơn vị và 
địa phương mình.

    -Hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và 
các văn bản hướng dẫn thi hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên đại bàn thành phố, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

      b) Các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng phải thường xuyên tăng cường 
phối hợp chặt chẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đề cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu, thành viên Hội đồng, cán bộ trực tiếp tham mưu triển 
khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Thực hiện nghiêm túc Quy chế và Chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của 
Hội đồng. Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi, 
lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và Nhân dân. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm theo 
đúng thời gian quy định.

    5. Sở giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó tập trung thực hiện tốt các 
hoạt động tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở các cấp học và trình độ 
đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
giáo viên và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa.

    6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa 
bàn thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, tăng cường thời 
lượng phát sóng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, có kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp lý cho đội ngũ 
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về pháp luật, bảo đảm  thực hiện phổ biến, 
giáo dục pháp luật đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cảu Nhà nước.

     7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai có hiệu quả công tác đánh giá 
phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngà 
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 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 



                                                                                                                                                                                       

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 
16/8/2016 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

      8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho đoàn viên, hội viên, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
chấp hành pháp luật, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách 
pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

       9. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án các 
cấp) thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác điều tra, truy tố, xét 
xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dục cao để tổ chức xét xử 
lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

     10. các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp về pháp luật có trách nhiệm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người dân, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động 
chuyên môn, tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức tham gia hoạt động tình 
nguyện phổ biến, giáo dục pháp luật

      11. giao sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ 
thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện cùng 
với báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định./.

                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                        Lê Trung Chinh
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