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Số:            /UBND-THNC 

V/v triển khai thực hiện Công văn  

số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020  

của Tỉnh ủy 

Lạng Sơn, ngày        tháng  9  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy về việc 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 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. Để kịp thời cụ thể hóa Công văn 

số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến, quán triệt và triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1908-CV/TU của Tỉnh ủy; kết hợp triển 

khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với việc thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; xác định việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, 

theo dõi các ngành, các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật với những nội dung trọng tâm sau: 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp giữa các cơ quan 

thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Đề cao vai trò, trách 

nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện kế 

hoạch PBGDPL; xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp PBGDPL trong 

từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn 

vị, địa phương.  

- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ 

biến, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp 

luật, Hòa giải viên cơ sở để đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Tiếp 

tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL vững vàng về tư tưởng, 

chính trị, am hiểu pháp luật, có kỹ năng PBGDPL; chú trọng củng cố đội ngũ 

làm công tác PBGDPL biết tiếng dân tộc thiểu số. 
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- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo 

viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong các trường phổ thông, 

trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh để không ngừng nâng cao 

chất lượng giảng dạy pháp luật cho học sinh, sinh viên.  

- Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, lĩnh vực pháp 

luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng, điều kiện, yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết hợp chặt chẽ 

giữa công tác PBGDPL với việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; công tác 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực 

hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các phong trào quần chúng khác. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các 

chương trình, kế hoạch PBGDPL. Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, phê bình đối với tổ chức, cá 

nhân không thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác PBGDPL. 

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và 

yêu cầu, điều kiện thực tiễn của địa bàn chủ động đề ra các giải pháp đổi mới, đa 

dạng hóa các hình thức PBGDPL thiết thực, hiệu quả; bố trí kinh phí, cán bộ có 

năng lực, trình độ để thực hiện công tác PBGDPL. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức 

chính trị - xã hội có văn bản chỉ đạo nâng cao hiểu quả công tác PBGDPL cho 

hội viên, thành viên của tổ chức mình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác 

học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện pháp luật. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi  nhận: 
 - Như trên; 

 - Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);  

 - TT. Tỉnh ủy; 

 - TT. HĐND tỉnh; 

 - CT, PCT UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn; 
 - C, PVP UBND tỉnh, 

Các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Long Hải 
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