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V/v triển khai thực hiện Thông tư số 
03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp 
quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác PBGDPL 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2018 

 
 

      Kính gửi:   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp 
quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 
đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư số 
03/2018/TT- BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp tới toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp 
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao 
động trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.  

2. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức hoặc đơn vị làm đầu mối nghiên 
cứu, tham mưu thực hiện đánh giá tại đơn vị, địa phương. Bám sát 05 nhóm tiêu 
chí quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật để tổ chức tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả thực hiện (là 
một nội dung trong báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng 
năm) gửi về Sở Tư pháp tổng hợp.  

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai 
thực hiện Thông tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc 
tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo 
cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên 
quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy 
định nhằm bảo đảm công tác đánh giá, chấm điểm và xếp loại hiệu quả công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. 
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Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị có khó 
khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh thì phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

(Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp gửi kèm 
theo Công văn này) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);                          
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng NC, KGVX,  TH, TH-CB; 
- Lưu : VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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