
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /STP-PBGDPL Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2020 

V/v triển khai một số nhiệm vụ công 

tác Phổ biến, giáo dục Pháp luật 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh. 
 

 

Thực hiện công văn số 9996/UBND-KSTTHCNC ngày 24/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2679/BTP-PBGDPL 

ngày 23/7/2020 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng 

Ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGPDL), nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Để kịp thời triển khai các 

nội dung nhiệm vụ tại Kết luận, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, khẩn 

trương tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, 

ban hành văn bản triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW 

và Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù hợp 

Trên cơ sở các văn bản mới ban hành được nêu dưới đây, đề nghị các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa 

phương chủ động, quan tâm tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung có liên 

quan bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn đảm 

bảo thiết thực, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó: 

2.1 Tổ chức triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật 

có liên quan, tập trung thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của 

luật sư và hành nghề luật sư trong tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 



quản lý Nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của 

luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động luật sư; tăng cường giám 

sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị 

- xã hội và Nhân dân đối với tổ chức hoạt động của luật sư đúng theo quy định 

của pháp luật và điều lệ hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

2.2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người khuyết tật; Quyết định 735/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW nhằm tạo chuyển biến sâu 

sắc nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp 

nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công 

ước của Liên hợp quốc về quyền của Người khuyết tật. 

2.3. Tổ chức triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-TP của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và 

hiệu quả các quy định này. 

3. Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, huyện và 

HĐPH Phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện 

Tập trung rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, 

cấp huyện đảm bảo đủ số lượng đảm bảo về chất lượng, hoạt động tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Quyết định số 2531/QĐ-UBND của 

Chủ tịch UBND tỉnh ngày 01/7/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính  

được bãi bỏ thuộc lĩnh vực PBGDPL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp, UBND cấp huyện. Đến nay việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh, cấp huyện không còn trong danh mục thủ tục hành chính. Vì vậy, 

Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện quan 

tâm phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan đến công nhận, miễn nhiệm báo 

cáo viên pháp luật, cụ thể như sau:  

3.1. Về công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh 

a. Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, báo 

cáo viên pháp luật có đủ các tiêu chuẩn sau:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong 

công tác;  

- Có khả năng truyền đạt;  

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp 

luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng 

có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến đến 

lĩnh vực pháp luật ít nhất là 03 năm.  

https://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/7D22DB3F64AF7E6747258598003B5679
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị tỉnh căn cứ tiêu chuẩn theo quy định, yêu cầu 

công tác PBGDPL và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức rà soát Quyết 

định số 3750/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa (riêng Ban Dân tộc rà soát Quyết định 3859/QĐ-UBND ngày 

25/9/2019; Quyết định 3860/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; Hội Nông dân rà soát 

1740/QĐ-UBND ngày 10/5/2019) và có văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên 

pháp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 2/9/2020 để xem xét, quyết định công nhận.  

Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ các thông 

tin sau đây của người được công nhận: Họ và tên; chức vụ, chức danh (nếu có) và 

cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; số điện thoại (nếu có); trình độ chuyên môn; 

lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật.  

Quá trình rà soát, đề nghị công nhận đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh đề 

nghị các cơ quan, đơn vị gửi kèm 02 ảnh (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, 

số điện thoại) của người được đề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh để 

Sở Tư pháp tổ chức in, cấp thẻ. Danh sách, số điện thoại của Báo cáo viên pháp 

luật tỉnh đã được đăng tải trên Website Sở Tư pháp Thanh Hoá để thuận tiện cho 

các các đơn vị, địa phương liên hệ mời Báo cáo viên triển khai các văn bản pháp 

luật tại các hội nghị. 

b. Về miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh 

Cơ quan, đơn vị tỉnh có báo cáo viên đã được công nhận tại Quyết định số 

3750/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (riêng Ban 

Dân tộc rà soát Quyết định 3859/QĐ-UBND ngày 25/9/2019; Quyết định 

3860/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; Hội Nông dân rà soát 1740/QĐ-UBND ngày 

10/5/2019) có trách nhiệm rà soát đối với các báo cáo viên thuộc phạm vi quản lý 

của cơ quan, đơn vị, nếu báo cáo viên thuộc một trong các trường hợp miễn nhiệm 

báo cáo viên theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì gửi văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật về Sở Tư pháp.  

Văn bản đề nghị miễn nhiệm phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo 

cáo viên pháp luật được đề nghị miễn nhiệm: Họ và tên; chức vụ, chức danh (nếu 

có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; số, ngày, tháng, năm của Quyết định 

công nhận báo cáo viên pháp luật; lý do của việc đề nghị miễn nhiệm. Các cơ 

quan, đơn vị gửi danh sách công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật về Sở 

Tư pháp trước ngày 2/9/2020 để xem xét, quyết định miễn nhiệm.  

3.2 Về việc củng cố, đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện; kiện toàn 

HĐPH phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, Ban 

thư ký giúp việc và cơ quan thường trực để nâng cao hiệu quả hoạt động, trách 

https://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/D96DB14878F32A2847258480003A6CC7
https://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/D8D82CCCC7AAC835472583F90003FC8F
https://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/D96DB14878F32A2847258480003A6CC7
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nhiệm của các thành viên trong chỉ đạo, tổ chức PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

quản lý.  

- Rà soát, đánh giá hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và củng 

cố, kiện toàn đội ngũ này ở địa phương theo đúng tiêu chí, yêu cầu, trình tự, thủ 

tục quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp. 

Lưu ý theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

01/7/2020 đến nay đã bãi bỏ 02/02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, 

giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.  

- Quan tâm triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật: có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho báo cáo viên pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý; tổ chức hội nghị chuyên đề tập huấn cho báo cáo viên 

pháp luật hoặc mời báo cáo viên tham dự các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ phổ 

biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật; cung cấp tài liệu cho báo cáo viên 

nhằm phát huy vai trò của đội ngũ này tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại cơ sở. 

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND cùng 

cấp tiến hành kiểm tra, tổng kết, đánh giá bằng hình thức phù hợp về quá trình 

hoạt động của Báo cáo viên pháp luật của địa phương và gửi báo cáo (Báo cáo 

riêng hoặc có thể là một mục trong Báo cáo chung về công tác PBGDPL hằng 

năm) về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Trên đây là hướng dẫn về việc triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL, 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện, 

tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo công tác Tư pháp năm (lĩnh vực PBGDPL) 

theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Trường Bộ Tư pháp 

quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và gửi về Sở 

Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp (qua Phòng PBGDPL) để phối hợp tháo gỡ kịp thời. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Hoàng Văn Truyền; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, PBGDPL. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Truyền 
 


		truyenhv.stp@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-11T16:46:22+0700


		2020-08-11T17:00:12+0700


		2020-08-11T17:00:46+0700


		stp@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-11T17:01:19+0700




