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V/v tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và
Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt
động Hội đồng phối hợp PBGDPL và
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh,
cấp huyện được thành lập và thường xuyên được củng cố kiện toàn đủ thành phần,
số lượng theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng phối hợp phối hợp phổ biến, giáo dục pháp (sau đây gọi là Quyết định số
27/2013/QĐ-TTg) và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐTTg). Toàn tỉnh hiện có 391 thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL), trong đó: Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh có 47 thành
viên; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có 344 thành viên. Đội ngũ báo cáo
viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thường
xuyên được củng cố kiện toàn đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp đảm bảo đúng quy
định 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. Hiện toàn tỉnh tổng số
có 540 báo cáo viên pháp luật (trong đó cấp tỉnh 268 người; cấp huyện 272
người); tuyên truyền viên pháp luật của 106 xã, phường, thị trấn tổng số có 1.842
người. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã làm công tác PBGDPL tổng số 2.773
người, đây là lực lượng nòng cốt tham gia PBGDPL bằng nhiều hình thức phong
phú, đa dạng, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều mô hình mới, cách
làm hiệu quả về PBGDPL đem lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng đưa
pháp luật vào cuộc sống của người dân.
Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động có nhiều thành viên Hội đồng phối hợp
PBGDPL chưa thật sự quan tâm đúng mức trong việc tham mưu, tư vấn cho thủ
trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL chuyên ngành, lĩnh vực
được giao phụ trách, quản lý theo trách nhiệm được giao. Công tác phối hợp phổ
biến pháp luật chuyên ngành từng lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao nhất là triển
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khai, phổ biến Luật chuyên ngành và các Luật, Bộ luật mới có hiệu lực thi hành
hàng năm theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao. Chế độ thông tin báo cáo PBGDPL
định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu có nơi chưa thể hiện đầy đủ thông
tin số liệu, báo cáo nguồn kinh phí thực hiện, thống kê số liệu chưa đầy đủ theo
biểu mẫu hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, một số
cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trễ thời gian quy định và thậm chí không gửi báo cáo
kết quả thực hiện PBGDPL. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lập dự toán kinh phí hàng
năm thực hiện PBGDPL chuyên ngành, lĩnh vực chưa chặt chẽ dẫn đến không có
kinh phí thực hiện, nhất là nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến
pháp luật bằng hình thức đăng tải tin, bài, tài liệu trên Trang/Chuyên mục
PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương, thậm chí có cơ quan, đơn vị không bố
trí kinh phí cho công tác PBGDPL.
Đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền
viên pháp luật cấp xã thời gian qua một số cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động
còn mang hình thức, hiệu quả chưa cao, phổ biến pháp luật và cung cấp thông tin
pháp luật đến người dân chưa kịp thời, còn trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên; có
nơi, có lúc chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chưa chủ động cập nhật
thông tin, văn bản pháp luật liên quan của ngành, lĩnh vực phụ trách để phổ biến
pháp luật cho người dân; một số cơ quan, đơn vị có báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật còn hạn chế năng lực, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp
luật trực tiếp, chưa thu hút người nghe, nội dung dàn trải chưa trọng tâm, trọng
điểm; viết bài đưa tin, cung cấp tài liệu phổ biến trên phương tiện truyền thông,
thông tin đại chúng như Trang/Chuyên mục PBGDPL, đài/trạm/loa truyền thanh ở
cơ sở chưa nhiều. Công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực có nơi chưa xác định cụ thể
nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp với đối tượng, địa bàn.
Thực hiện Thông báo số 356-TB/VPTU ngày 24/6/2021 của Văn phòng
Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với khối các cơ
quan tư pháp theo Quy chế làm việc, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm cần
thực hiện đến cuối năm và trong thời gian tới là “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
PBGDPL trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; nâng cao
chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; các báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật và phòng, chống tội phạm trong Nhân dân”. Do đó, để củng
cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong
công tác phối hợp PBGDPL; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo
viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về thực
hiện PBGDPL được giao thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Sở Tư pháp cơ
quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối có thành viên Hội đồng
phối hợp PBGDPL và báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa
bàn phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

3
1. Về công tác phối hợp PBGDPL của thành viên Hội đồng
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp
PBGDPL, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện tốt trách nhiệm
của mình theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Bộ luật và các văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý đến cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân
biết để thực hiện đúng quy định.
- Khi tiến hành phổ biến pháp luật cần xác định nội dung, hình thức
PBGDPL của ngành, lĩnh vực cho phù hợp đối tượng, địa bàn, chú trọng những
quy định mới, vấn đề mà dư luận quan tâm, địa bàn cần phổ biến; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin và truyền thông để PBGDPL, cung cấp kịp thời thông tin
pháp luật cho người dân; thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải, đưa tin bài, tài
liệu phổ biến pháp luật trên Trang/Chuyên mục PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa
phương và Trang mạng xã hội để chia sẻ, kết nối thông tin chính thống; thường
xuyên phổ biến trên Đài/trạm/loa truyền thanh ở cơ sở,... để người dân kịp thời
nắm bắt thông tin, nắm vững quy định để thực hiện và phòng, chống tội phạm, tố
giác tội phạm.
- Lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận phụ trách PBGDPL phối hợp kế toán của cơ
quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí công tác PBGDPL hàng năm đảm
bảo chặt chẽ, đúng quy định Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014
của HĐND tỉnh và Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND
tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách
nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người
dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên
quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện.
- Phối hợp với cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL để
đảm bảo thông tin và báo cáo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất về công tác
PBGDPL theo yêu cầu, đúng thời gian quy định.
2. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật
2.1. Đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện
- Về tiêu chuẩn: Báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức và
sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra quyết
định công nhận để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL có đủ các tiêu chuẩn
theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật PBGDPL năm 2012 sau đây:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín
trong công tác;
+ Có khả năng truyền đạt;
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+ 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
pháp luật ít nhất là 03 năm.
- Kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: Đề nghị các cơ quan, đơn vị,
tổ chức cấp tỉnh rà soát lại báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận theo
Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (đính
kèm theo) nếu tiếp tục cử tham gia làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh hoặc bổ
sung thêm người khác làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có đủ tiêu chuẩn theo
quy định thì gửi danh sách về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét quyết định; trường hợp báo cáo viên pháp luật đã được công nhận nếu
thuộc một trong các trường hợp 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 quy định về báo cáo
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật sau đây thì đề nghị miễn nhiệm:
+ Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn
cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
+ Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ
trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận
báo cáo viên pháp luật;
+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật PBGDPL;
+ Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự
phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính
đáng từ 03 lần trở lên;
+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật
PBGDPL;
+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Văn bản đề nghị kiện toàn hoặc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
gửi về Sở Tư pháp (Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật)
trước ngày 27/7/2021 để tồng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện: Đề nghị UBND cấp huyện
chỉ đạo Phòng Tư pháp triển khai, hướng dẫn các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện
có báo cáo viên pháp luật đã được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận hoặc đề
nghị công nhận báo cáo viên pháp luật mới nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định gửi
danh sách về Phòng Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem
xét, quyết định kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện theo quy định; trường
hợp báo cáo viên pháp luật cấp huyện thuộc một trong các trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ
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Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thì đề
nghị miễn nhiệm.
Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện phải
có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận:
Số
TT

Họ và
tên

Chức vụ,
chức danh

1

2

3

Cơ
quan, Trình
độ Dự kiến kiêm Ghi chú
đơn vị công chuyên môn nhiệm thực hiện
tác
PBGDPL
4

5

6

7

1
…
2.2. Đối với với tuyên truyền viên pháp luật cấn xã
Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát lại
điều kiện, tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo quy định tại Điều 5
và Điều 6 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 để kiện toàn
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo quy định.
2.3. Báo cáo kết quả kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên
truyền viên pháp luật cấp xã
Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã triển
khai thực hiện việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện,
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả thực
hiện, gửi quyết định công nhận hoặc kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện,
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 15/8/2021, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Bộ Tư pháp.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị,
địa phương liên hệ Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc
Sở Tư pháp (số điện thoại 3866409) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật- BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ STP (để biết);
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc STP (t/h);
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lâm Sáng Tươi

