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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,  

giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Kính gửi:   

 - Bộ Tư pháp;  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch  

  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Quyết định số 09/QĐ- 

HĐPH ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020; Quyết định 

số 82/QĐ-HĐPH ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả 

hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020 và định hướng nhiệm vụ 

năm 2021 như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và tư vấn cho UBND, Chủ 

tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo triển khai, thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) 

1.1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Hội đồng phối 

hợp PBGDPL Trung ương. Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng tổ chức lấy ý kiến các thành viên 

Hội đồng chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch trình Chủ tịch Hội đồng ban 

hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020; theo đó, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị là thành 
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viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt 

động của Hội đồng đúng kế hoạch đề ra1. 

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp báo cáo theo chỉ đạo 

của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4412/BTP-PBGDPL ngày 25/11/2020, Sở Tư pháp 

thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPl tỉnh tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng 

báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn từ năm 2013-2020 gửi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp đúng quy định2. 

1.2. Công tác tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban 

hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

Trong năm 2020, Sở Tư pháp thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh tham mưu, 

tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo 

Kết luận của Ban Bí thư (được ban hành Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020) về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư theo yêu 

cầu của Bộ Tư pháp; nghiên cứu, báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung 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 PBGDPL 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/QĐ-TTg3; báo cáo để xuất sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 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; báo cáo đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL4… 

Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả các luật có hiệu lực thi hành năm 2020; triển khai, 

phổ biến 10 luật và 21 nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 9; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020; triển khai 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, 

nhất là Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 theo 

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh)... theo 

                   
1 Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020. Công văn số 285/STP-VBPB&TDTHPL ngày 

14/02/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 

2020. 
2 Báo cáo số 2329/BC-HĐPH ngày 09/12/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 
3 Các đề xuất nêu trong Báo cáo số 2329/BC-HĐPH ngày 09/12/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kết 

quả tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2013-2020. 
4 Báo cáo số 819/BC-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-

BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

Báo cáo số 820/BC-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
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quy định của Luật PBGDPL và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; kịp thời sơ 

kết, tổng kết công tác PBGDPL báo cáo cấp trên đúng tiến độ5. 

(Đính kèm Phụ lục 1 thống kê các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 
cấp xã đạt  chuẩn TCPL năm 2020). 

2. Công tác kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL; kiện toàn đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Tổ hòa giải ở cơ sở 

2.1. Về củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL  

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020 phân 

công trách nhiệm cụ thể thành viên Hội đồng phụ trách triển khai thực hiện 

PBGDPL trên các lĩnh vực chuyên sâu6; ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra của Hội đồng tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 đối với 05 đơn vị7; thành lập Ban Tổ chức cuộc 

thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tỉnh Trà Vinh nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2020(8); tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tổng số có 47 thành viên9; Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ Thư 

ký, giúp việc cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 05 thành viên10.  

(Đính kèm theo Phụ lục 2 các văn bản của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện năm 2020). 

                   
5 Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh, gồm 18 luật; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-

UBND ngày 20/4/2020 tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế  về các 

quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự,  chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/10/2020 triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Quyết định 

số 3172/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 điều chỉnh chức vụ và thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 miễn nhiệm 17 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do nghỉ hưu, thôi 

việc và chuyên công tác khác; Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 công nhận 268 báo cáo viên pháp luật 

cất tỉnh. 

- Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020; Công văn số 3126/UBND-NC ngày 07/8/2020 chỉ đạo tuyên 

truyền, phổ biến 10 luật và 21 nghị quyết mới đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9  và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. 
6Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020. 
7 Quyết định số 07/QĐ-PHPBGDPL ngày 18/5/2020 thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng, kiểm tra 03 đơn vị 

(TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Càng Long, UBND huyện Tiểu Cần) về công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020. 
8Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ 

chức cuộc thi“Tuổi trẻ với pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2020. Tổ chức cuộc thi ngày 06/11/2020 thu hút 13 đội dự 

thi, có trên 300 thí sinh dự thi và cổ động viên tham gia. 
9 Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh và Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 về việc điều chỉnh chức vụ và thay đổi thành viên 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 
10Theo Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 
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- Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 09/09 huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh (gọi chung là Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện).  

Nhìn chung, trong quá trình tổ chức, thực hiện, Hội đồng phối hợp PBGDPL 

cấp huyện có bám sát nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương 

để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động có trọng tâm, trọng điểm để 

triển khai thực hiện; thường xuyên cũng cố, kiện toàn Hội đồng đảm số số lượng 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng; trong năm Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp huyện đã củng cố, kiện toàn Hội đồng đủ số lượng theo quy 

định, tổng số có 344 thành viên (tăng 19 thành viên so với năm 2019)11. Qua theo 

dõi, kiểm tra cho thấy hầu hết Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện không thành 

lập Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng, chỉ phân công một công chức Phòng Tư 

pháp kiêm nhiệm làm nhiệm vụ Thư ký giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng và 

giữ mối quan hệ phối hợp cung cấp thông tin, thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo kết 

quả tổ chức, hoạt động của Hội đồng; đề xuất củng cố, kiện toàn Hội đồng và các 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng... 

(Đính kèm theo Phụ lục 3 kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL cấp huyện đã ban hành năm 2020).  

2.2. Về củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật 

Để rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo về tiêu chuẩn và nâng cao số lượng, chất lượng hiệu 

quả hoạt động làm lực lượng nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL trong tình hình mới. 

Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1296/STP-VBPB&TDTHPL ngày 24/7/2020 

hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp Sở Tư pháp rà soát, đề nghị 

miễm nhiệm, công nhận mới báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2020; phát hành 

Công văn số 285/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/02/2020 hướng dẫn thực hiện Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 2020, đồng thời đề nghị 

UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát để kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật trên địa bàn theo quy định. 

Kết quả thực hiện đã củng cố, kiện toàn, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh 

có 540 báo cáo viên pháp luật (trong đó cấp tỉnh 268 người, tăng 34 người so với 

năm 2019(12); cấp huyện 272 người, tăng 58 người so với năm 201913); 106 xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổng số có 1.842 tuyên truyền viên pháp luật 

                   
11Trong đó, huyện Càng Long 44 thành viên; huyện Duyên Hải 27 thành viên; thị xã Duyên Hải 34 thành viên; 

huyện Châu Thành 43 thành viên; huyện Trà Cú 42 thành viên; huyện Cầu Kè 28 thành viên; huyện Tiểu Cần 41 

thành viên; huyện Cầu Ngang 45 thành viên; thành phố Trà Vinh 40 thành viên.  
(12 )Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủi tịch UBND tỉnh công nhận 268 báo cáo viên pháp 

luật cất tỉnh. 
13 Trong đó báo cáo viên pháp luật:Thành phố Trà Vinh 36; huyện Châu Thành 58; huyện Cầu Ngang 28; huyện 

Càng Long 39; huyện Duyên Hải 20; thị xã Duyên Hải 17; huyện Trà Cú 31; huyện Tiểu Cần 15; huyện Cầu Kè 28. 



5 

 

(tăng 675 người so với năm 201914). Đây là lực lượng nòng cốt đã góp phần quan 

trọng cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia phổ biến pháp luật, 

cung cấp thông tin pháp luật cho người dân, đưa pháp luật vào cuộc sống.  

2.3. Về củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở  

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch và công văn hướng dẫn UBND cấp huyện, 

Phòng Tư pháp tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định 

số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-

2022”;  hướng dẫn củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên15. Phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Quy chế của UBND tỉnh về phối 

hợp quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh16. Tính đến thời 

điểm báo cáo, toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn được 756 Tổ hòa giải ở cơ sở (giảm 

42 Tổ so với năm 2019) với tổng số 5.583 hòa giải viên ở cơ sở (giảm 613 hòa giải 

viên so với năm 2019), nguyên nhân giảm số lượng Tổ hòa giải và hòa giải viên là 

do các địa phương thực hiện quy định sáp nhập ấp, khóm.  

(Đính kèm Phụ lục thống kê số lượng Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo 

Biểu số 10c/BTP/PBGDPL/HGCS ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 
ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

3. Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và kiểm tra về PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL  

3.1. Về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

Trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp tổ 

chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho 206 đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã17. Cấp 

phát 206 quyển tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu tham dự tập huấn, bồi 

dưỡng. Kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 19 triệu đồng.  

Phối hợp Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trường Cao đẳng luật miền Nam 

- Bộ Tư pháp tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ 

sở cho 2.600 đại biểu là tập huấn viên cấp tỉnh và cấp huyện, công chức quản lý 

nhà nước về hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch 

cấp xã; hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh18. Cấp phát 2.600 quyển tài liệu tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đại biểu tham dự tập 

                   
14 Càng Long 179 người; Cầu Kè 133 người; Cầu Ngang 222 người; Châu Thành 300 người; Duyên Hải 56 

người; thị xã Duyên hải 61 người; Tiểu Cần 583 người; Trà Cú 165 người; thành phố Trà Vinh 143 người. 
15 Kế hoạch số 456/KH-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 

1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.  
16 Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế phối 

trong việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
17Kế hoạch số 1213/KH-STP ngày 09/7/2020 của Sở Tư pháp; Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 14/7/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp mở 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho BCVPL, TTVPL năm 

2020. 
18Kế hoạch 1472/KH-STP ngày 14/8/2020 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng hòa giải ở cơ sở năm 2020; Công 

văn số 1934/STP-VBPBTDTHPL ngày 14/10/2020 của Sở Tư pháp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tập huấn, bồi 

dưỡng hòa giải ở cơ sở năm 2020; Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp mở 04 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 2.600 đại biểu. 
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huấn, bồi dưỡng. Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tổng số 570.000.000 

đồng. 

3.2. Về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

CTCPL 

Chủ tịch Hội đồng thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng tiến hành kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 đối với 05 đơn vị (03 sở, ngành tỉnh và 02 huyện)19. 

Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp các cơ 

quan liên quan ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 

đối với 13 đơn vị UBND xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới20.  

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn 

đơn vị được kiểm tra thực hiện và khắc phục tồn tại, hạn chế, định hướng một số 

nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt CTCPL thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Kết quả kiểm tra, giám sát có báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và UBND tỉnh theo quy định để theo 

dõi, chỉ đạo.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có ban hành kế hoạch và chỉ đạo, tổ 

chức kiểm tra theo kế hoạch hoạt động của Hội đồng  đề ra21. 

4. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh tiển khai, thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn TCPL 

4.1. Về công tác PBGDPL 

- Bám sát chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các văn bản hướng dẫn 

của Sở Tư pháp về công tác PBGDPL22. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa 
                   

19 Quyết định số 07/QĐ-PHPBGDPL ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập 

Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2020; Báo cáo số 1850/BC-ĐKT ngày 05/9/2020 của Đoàn kiểm tra về kết quả 

kiểm tra năm 2020. 
20 Kế hoạch số 685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp; Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn TCPL năm 2020. Báo cáo số 1802/BC-ĐKT ngày 28/9/2020  của Đoàn kiểm tra, giám sát về kết quả kiểm tra, 

giám sát 13 đơn vị UBND cấp xã năm 2020 gồm: UBND xã Bình Phú, xã Nhị Long, xã Huyền Hội – thuộc huyện 

Càng Long; UBND xã Hiệp Hòa, xã Mỹ Hòa – thuộc huyện Cầu Ngang; UBND xã Song Lộc, xã Lương Hòa, xã Mỹ 

Chánh – thuộc huyện Châu Thành; UBND xã Phước Hưng, xã Long Hiệp, xã Tân Hiệp, xã Hàm Tân – thuộc huyện 

Trà Cú; UBND xã Ngũ Lạc – thuộc huyện Duyên Hải. 
21 Huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành, huyện Càng Long, huyện Duyên Hải. 
22 Công văn số 408/STP-VBPB&TDTHP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn số 268/STP-VBPB&TDTHPL ngày 12/02/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết 

định số 1029/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường 

công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015”  đến năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh. 

Công văn số 431/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

838/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh. 
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phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quan tâm chỉ đạo cụ thể 

hóa vào kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, xác định nội dung, 

đối tượng, địa bàn để tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh; phổ biến 18 luật có hiệu thi hành năm 2020 và 10 luật, 21 nghị quyết mới 

được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV… Trong đó, chú trọng phổ 

biến pháp luật bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhất là phổ biến cho các 

đối tượng đặc thù theo Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận 

động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Tăng cường 

PBGDP cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, Đề 

án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp 

dụng các biện pháp tư pháp khác hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới 

ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ 

giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh; PBGDPL trong nhà trường theo Đề án 

“Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đến năm 2021” trên địa 

bàn tỉnh; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh....  

(Đính kèm theo Phụ lục 4, 5, 6, 7  thống kê các kế hoạch, văn bản do các cơ quan, 

đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành thực 
hiện PBGDPL năm 2020) 

- Công tác phối hợp PBGDPL giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện PBGDPL:  

+ Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tiếp tục 

xây dựng chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” để truyền thông, tuyên truyền, 

PBGDPL phát sóng trên Đài Truyền hình Trà Vinh 06 kỳ/năm23. Phối hợp Hội 

Nông dân tỉnh ký Kế hoạch số 82/KHPH-HND-STP ngày 12/02/2020 phối hợp 

thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý năm 2020. Phối hợp Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát 

liên ngành về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và công tác xây dựng cấp xã đạt 

                                                          
Công văn số 432/STP-VBPB&TDTHPL ngày 11/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

2430/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa phòng 

ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. 

Công văn số 306/STP-VBPB&TDTHPL ngày 18/02/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định 

1174/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến 

nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính 

trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch số 457/KH-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BTP ngày 

28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020. 
23Kế hoạch số 189/KHPH-STP-ĐPTTH ngày 30/01/2020 của Sở Tư pháp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà 

Vinh thực hiện chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” năm 2020. 
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chuẩn tiếp TCPL tại 13 xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 202024. 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về bình đẳng giới 

vùng dân tộc thiểu số, Luật Hôn nhân và gia đình tại các huyện Trà Cú, Châu 

Thành, Cầu Kè và 04 xã  (gồm xã Phú Cần -  huyện Tiểu Cần, xã Đôn Châu – 

huyện Duyên Hải, xã Long Sơn - huyện Cầu Ngang, xã Đa Lộc - huyện Châu 

Thành). Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 15/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp 

bảo đảm bình đẳng giới tại 05 xã (gồm xã Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, huyện Trà 

Cú; xã An Trường, huyện Càng Long; xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang; xã 
Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần).  

+ Về hỗ trợ tài liệu phục vụ PBGDPL: Sở Tư pháp lựa chọn các nguồn tài liệu 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở 

cơ sở nghiên cứu, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật25. Bộ tài liệu tuyên truyền, PBGDPL về nội dung cơ bản của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về 

dân sự, chính trị quy định trong Hiến pháp năm 2013; 06 tiểu phẩm pháp luật; 187 

câu hỏi - đáp pháp luật liên quan về quyền dân sự, chính trị quy định trong Hiến 

pháp năm 2013 và các Bộ luật, Luật mới ban hành26. Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ 

biến nội dung Công ước chống tra tấn; 130 câu hỏi - đáp pháp luật và tình huống 

pháp luật về phòng, chống tra tấn; 08 tiểu phẩm pháp luật có liên quan về phòng, 

chống tra tấn27.  25 Tờ gấp tuyên truyền kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 

số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác PBGDPL và các mô 

hình, giải pháp thực hiện PBGDPL có hiệu quả để tuyên truyền và nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh28. Biên tập và xuất bản 06 số Thông tin tư pháp phát hành 7.200 quyển 

có nội dung đưa tin, bài tuyên truyền về chủ trương của Đảng, quy định của pháp 

luật, hoạt động của ngành Tư pháp, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực dân sự, 

chính trị, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, phòng, chống tội phạm, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ 

môi trường, phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

- Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên 

Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020 đã phối hợp tổ chức 

tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh đã tham gia PBGDPL trực tiếp 

được 30.493 cuộc có 1.2.70.716 lượt người dự. Tổ chức 12 cuộc “Phiên tòa giả 

                   
(24) Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát và Kế 

hoạch số 685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 
25  Phát hành kèm theo Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp  
26 Phát hành kèm theo Công văn số 430/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp. 

27 Phát hành kèm theo Công văn số 431/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp. 
28 Phát hành kèm theo Công văn số 752/STP-VBPB&TDTHPL ngày 24/4/2020 của Sở Tư pháp. 
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định” để tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh, sinh viên các trường thu hút 2.300 

lượt người tham dự29.  

Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Báo Trà Vinh, Đài truyền thanh, các trạm, loa truyền thanh ở cơ sở, 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử 1.503.839 tin, bài; phổ biến trên các trang mạng 

xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage30...; cấp phát 192.727 tài liệu, tờ gấp pháp luật 

các loại để tuyên truyền... 

 Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2020, 

các cơ quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 45 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng các hình 

thức sân khấu hóa và thi trực tuyến, thu hút 7.156 lượt người tham gia, trong đó: 

+ Hình thức thi sân khấu hóa, bốc thăm trả lời câu hỏi… tổ chức được 39 

cuộc, có 2.395 lượt người tham gia31.  

+ Hình thức thi trực tuyến tổ chức được 06 cuộc, có 4.671 lượt thí sinh 

tham gia32. Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật “Pháp luật 

với mọi người” năm 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức có 135 lượt người tham gia33. 

(Đính kèm số liệu PBGDPL thống kê theo Biểu số 09d/BTP/PBGDPL ban 

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

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo Quyết định 

số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 

2021”. Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 

đề cương và dự toán xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Trang 

thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tính đến thời điểm báo 

cáo Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện quy trình, thủ tục đối với 06 gói thầu theo 

                   
29Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tổ chức 08 cuộc phiên tòa giả định tại các các điểm 

trường THPT tại huyện Cầu Ngang, huyện Càng Long để tuyên truyền, phổ biến các vụ án về “Tàng trữ trái phép 

chất mua túy; vi phạm quy định về giao thông đường bộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; cố ý gây 

thương tích…” thu hút 1.500 lượt người tham dự là giáo viên, học sinh. Trường Đại học Trà Vinh tổ chức 04 cuộc 

“Phiên tòa giả định” tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau có 800 

học sinh, sinh viên tham dự.    
30Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng trang Fanpage “Nghị quyết và cuộc sống” tính đến ngày 22/12/2020 đã có 

6.058 lượt người thích và 6.271 lượt người theo dõi, tiếp cận. Báo Trà Vinh đăng 422 tin, bài, ảnh để tuyên truyền... 
31 Sở Tư pháp tổ chức 01 cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tỉnh Trà Vinh năm 2020 có 13 đội đến từ các huyện, 

thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh, TrườngTHPT Phạm Thái Bường, Trường THPT thành 

phố Trà Vinh có 104 thí sinh dự thi và hơn 300 cổ động viên tham gia cổ vũ cho đội thi.  Sở Y tế tổ chức 02 cuộc, có 

318 lượt người tham gia. Sở LĐTB và XH tổ chức 01 cuộc có 80 lượt người tham gia. Sở GD và ĐT tổ chức 02 cuộc 

có 180 lượt người tham gia. Sở Công Thương tổ chức 01 cuộc có 200 lượt người tham gia. UBND cấp huyện tổ chức 

02 cuộc thi hòa giải viên giỏi có 170 lượt người tham gia (gồm huyện Càng Long và huyện Cầu Ngang). UBND cấp 

xã tổ chức 30 cuộc thi hòa giải viên giỏi có 1.043 lượt người tham gia.  
32 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thi trực tuyến cho công đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn 

tỉnh. 
33 135 thí sinh dự thi là cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tham gia do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát 

động. 
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quy định, dự kiến xây Trang thông tin điện tử PBGDPL hoàn thành và vận hành 

trong tháng 02/202134. 

- Về xây dựng, quản lý, sử dụng tủ sách pháp luật theo quy định Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện 

đúng theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND và hướng dẫn của Sở Tư pháp35.  

Hiện nay, toàn tỉnh có 86 Tủ sách pháp luật thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục duy trì, 

trong đó có 25 Tủ sách bố trí tại 25 xã đặc biệt khó khăn và thuộc huyện nghèo36 và 

61 Tủ sách pháp luật trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh37. Đối với 

Tủ sách pháp luật còn lại ở cấp xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn, đã đạt chuẩn 

nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được sáp nhập vào Thư viện 

hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng của xã theo quy định. 

- Về triển khai thực hiện quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được các 

cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo 

thực hiện việc chấm điểm kỳ đầu tiên giai đoạn 2019-2020 và báo cáo sơ kết 03 

năm thực hiện triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP  hoàn thành trong 

tháng 01/2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp38. 

4.2. Về công tác hòa giải ở cơ sở 

Tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh 2020. Trên cơ sở 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh39, Sở Tư pháp phát hành Công văn số 918/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 22/5/2020 hướng dẫn UBND cấp huyện phối hợp lựa chọn 

xây dựng tập huấn viên cấp huyện, chọn cấp xã có tỷ lệ hòa giải thành dưới 70%, 

xã có khó khăn về hoạt động hòa giải ở cơ sở để chỉ đạo điểm. Hiện nay, toàn tỉnh 

đã xây dựng được tổng số 71 tập huấn viên hòa giải ở cơ sở (trong đó tập huấn viên 

                   
34Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán xây 

dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 

02/10/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử 

PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
35 Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-

TTg; Công văn số 2109/UBND-NC ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm theo quy định Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.Công văn số 697/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/4/2020 

của Sở Tư pháp hướng dẫn các xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg. 
36 Gồm 25 xã đặc biệt khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Trà Cú 11, huyện Duyên Hải 4, huyện 

Châu Thành 3, huyện Cầu Ngang 7)  tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định. 
37 Gồm: Bộ đội Biên phòng 06 Tủ sách, quân sự 19 Tủ sách, công an 36 Tủ sách pháp luật. 
38 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2091/VP-NC ngày 05/10/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện Công văn số 3650/BTP-PBGDPL ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
39 Công văn số 793/UBND-NC ngày 11/3/2020 chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020. Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.  
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cấp tỉnh 05, tập huấn viên cấp huyện 66)40; chọn 20 xã có tỷ lệ hòa giải thành dưới 

70% để chỉ đạo điểm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các xã thực hiện tốt công tác hòa 

giải ở cơ sở41.  Tính đến thời điểm báo cáo, các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp 

nhận 1.725 vụ việc, đưa ra hòa giải 1.694 vụ việc (trong đó hòa giải thành 1.353 vụ 

việc đạt tỷ lệ 79,87%; hòa giải không thành 341 vụ việc chiếm tỷ lệ 20,1%); còn lại 

31 vụ việc đang tiếp tục xác minh để hòa giải. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp đăng tải Bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng dành cho tập 

huấn viên và Bộ tài liệu bồi dưỡng dành cho hòa giải viên ở cơ sở và hướng dẫn 

UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã nghiên 

cứu, sử dụng để phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng tại địa phương42. 

(Đính kèm số liệu hòa giải ở cơ sở theo Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL 

ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp). 

4.3. Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hương dẫn của Sở Tư pháp43; 

nhìn chung UBND cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn TCPL theo quy định44 nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 18.5 (xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định) thuộc Tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh45; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong việc rà soát báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đề xuất xem xét, 

trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn TCPL46; phối hợp với Sở Tư pháp tham gia Đoàn kiểm tra, giám 

                   
40 Gồm: thành phố Trà Vinh 06 người; thị xã Duyên Hải 08 người; huyện Cầu Ngang 08 người; huyện Càng 

Long 07 người; huyện Châu Thành 08 người; huyện Tiểu Cần 08 người; huyện Trà Cú 07 người; huyện Duyên Hải 

06 người; huyện Cầu Kè 08 người. 
41 Trong đó: huyện Tiểu Cần 03 xã; huyện Châu Thành 02 xã; huyện Cầu Ngang 02 xã; huyện Trà Cú 05 xã; 

thành phố Trà Vinh 06 (05 phường, 01 xã); huyện Càng Long 02 xã. 
42 Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn. 
43 Công văn số 369/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn tiếp tục tăng cường chỉ 

đạo thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công văn số 296/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 17/02/2020 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 

hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ tài liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật.  
44 tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
45 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.  Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020. Công văn số 793/UBND-NC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở năm 2020. 
46 Báo cáo số 820/BC-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung  Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp gửi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 
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sát liên ngành về thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại 13 đơn vị 

UBND cấp xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới47.  

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL (Sở Tư pháp, Phòng Tư 

pháp) tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định, xem xét và 

đề xuất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với chỉ 

tiêu được giao phụ trách 18.5 của Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và chuẩn tiếp cận 

pháp luật; tham gia đầy đủ cùng Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tham 

gia thực hiện việc xem xét, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 

nông thôn nâng cao do Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện giao. Tham gia đóng 

góp ý kiến về xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2021 - 202548…  

Tính đến 31/12/2020, kết quả thực hiện chỉ tiêu 18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật), toàn tỉnh có 104/106 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật chiếm tỷ lệ 98,11%  

(Đính kèm số liệu cấp xã đạt chuẩn TCPL thống kế theo biểu số 

11d/BTP/PBGDPL/HGCC-TCPL ban hành theo Thông tư số 03/TT-BTP ngày 
20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

5. Kinh phí phân bổ cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) 

Năm Nhiệm vụ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Năm 

2020 

1. PBGDPL - Sở Tư pháp: 

462.000.000đ. 

- Sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh: 9.485.447.383đ 

Tổng số 

728.660.000đ49. 

 

106 xã, phường, 

thị trấn phân bổ 

kinh phí chung 

cho PBGDPL, 

hòa giải, chuẩn 

tiến cập pháp 

luật tổng số 

1.584.000.000đ 

(Bình quân 

15.000.000đ/xã, 

phường,thị  

trấn)50. 

2. Hòa giải ở cơ  

sở 

- Sở Tư pháp: 

570.000.000đ. 

- Sở, ban, ngành tỉnh: 

Không có. 

Cấp chung PBGDPL, 

hòa giải, CTCPL 

 

3. Xây dựng 

cấp xã đạt 

CTCPL 

- Sở Tư pháp: 

15.000.000đ. 

- Sở, ban, ngành tỉnh: 

Không có. 

Cấp chung PBGDPL, 

hòa giải, CTCPL 

 

Tổng số (1) 10.532.447.383đ 10.442.537.383đ 1.584.000.000đ 

Năm  2. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có) 

                   
47 Kế hoạch số 685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp; Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 thành 

lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 
48 Công văn số 454/STP-VBPB&TDTHPL ngày 16/3/2020 của Sở Tư pháp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 
49 Trong đó: huyện Châu Thành 55.710.000 đ; huyện Càng Long 155.300.000đ; huyện Cầu Ngang 

33.500.000đ; thành phố Trà Vinh 57.000.000đ; huyện Duyên Hải 106.150.000đ; TX Duyên Hải 76.000.000đ; huyện 

Trà Cú 150.000.000đ; huyện Tiểu Cần: 50.000.000đ; huyện Cầu Kè 45.000.000đ). 
50 Trong đó: Huyện Càng Long 210 triệu đồng; huyện Cầu Kè 165 triệu đồng; huyện Cầu Ngang 225 triệu 

đồng; huyện Châu Thành 210 triệu đồng; huyện Duyên Hải 105 triệu đồng; thị xã Duyên Hải 105 triệu đồng; huyện 

Tiểu Cần 165 triệu đồng; huyện Trà Cú 255 triệu đồng; thành phố Trà Vinh 174 triệu đồng). 
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2020 1. PBGDPL -162.000.000đ (nguồn 

kinh phí hỗ trợ của Dự 

án SME Trà Vinh hỗ trợ 

Sở Tư pháp)  

- Sở, ban, ngành tỉnh: 

Không có. 

 

 

 

 

Không có 

 

 

 

 

Không có 

2. Hòa giải ở cơ  

sở 

Không có 

3. Xây dựng 

cấp xã đạt 

CTCPL 

Không có 

Tổng số (2) 162.000.000đ   
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những kết quả nổi bậc 

Công tác thể chế, ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, tập huấn, kiểm tra, cung cấp, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh và Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

ban hành đầy đủ, kịp thời để định hướng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương bám 

sát nội dung chỉ đạo để cụ thể hóa vào kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện phù 

hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương theo trách nhiệm và phạm vi quản lý; xác định 

nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung tuyên truyền, PBGDPL nhất là tuyên 

truyền, phổ biến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như thực hiện các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; triển khai, phổ biến 

các luật mới có hiệu lực thi hành; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ 

biến các luật, nghị quyết mới ban hành, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật đến 

cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện. 

Tuy những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

nhưng Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tranh thủ nguồn 

lực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công và an toàn các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật; tổ chức các lớp tập huần, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở 

cơ sở; tổ chức các đoàn kiểm tra về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm 

theo kế hoạch năm đề ra.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

các cấp có quan tâm phối hợp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL(Sở 

Tư pháp, Phòng Tư pháp) để triển khai, phổ biến tốt pháp luật chuyên ngành, lĩnh 

vực phụ trách, quản lý, góp phần quan trọng giúp UBND cùng cấp thực hiện tốt 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn TCPL trên địa bàn; phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL trong việc điều phối nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, 
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báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện công tác phối hợp PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đầy đủ, kịp thời theo quy định, đảm bảo chế độ 

thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định của Bộ Tư pháp.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020 làm 

ảnh hưởng không nhỏ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các 

cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập 

trung công tác tuyên tuyền phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và địa 

phương; theo đó các hoạt động PBGDPL cũng bị ảnh hưởng, hầu hết các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chủ yếu chỉ tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các 

phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, mạng xã hội và cấp phát tài liệu. 

Một số cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, 

cấp huyện chưa phân bổ kinh phí riêng cho công tác PBGDPL51, nhất là UBND cấp 

xã hầu hết gặp khó khăn về kinh phí PBGDPL chỉ lồng ghép các hoạt động của 

đoàn thể; chưa chủ động tổ chức tự kiểm tra công tác này để rút kinh nghiệm, ít 

tham gia vào hoạt động của Hội đồng. Nguyên nhân là các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nhận thức cho rằng nhiệm vụ PBGDPL là của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 

là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

Công tác hòa giải ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, toàn tỉnh có 20 xã có tỷ lệ hòa 

giải thành dưới 70% được chọn để chỉ đạo điểm, các Tổ hòa giải và hòa giải viên 

thường xuyên được kiện toàn, nguyên nhân do sáp nhập ấp, khóm, từ đó chuyên, 

môn, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải còn hạn chế, phải thường xuyên tập huấn, bồi 

dưỡng. 

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL có nơi chưa được quan tâm đúng 

mức, kinh phí phân bổ cho công tác này còn hạn chế, nhiều xã sử dụng chung 

nguồn kinh phí được cấp cho công tác hòa giải ở cơ sở. Việc theo dõi, cập nhật, 

tổng hợp lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL có nơi còn lúng túng, 

báo cáo tổng hợp chấm điểm chưa đúng hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-

BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nguyên nhân do công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp 

xã phụ trách làm đầu mối làm công tác này thường xuyên chuyển đổi vị trí công 

tác.  

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL có lúc, 

có nơi chưa đảm bảo thời gian quy định, thậm chí có nơi không gửi báo cáo; kết 

quả thực hiện PBGDPL có nơi báo cáo còn chung chung chỉ liệt kê văn bản chưa 

thống kê được số cuộc, số lượt người tham dự, chưa thu thập đầy đủ số liệu để 

chứng minh trong báo cáo kết quả thực hiện. Nguyên nhân do các thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL kiêm nhiệm nhiều việc, chưa quan tâm lãnh đạo, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra bộ phận/cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác 

                   

51 Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Giao 

thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh. 
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PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về 

cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL theo thời gian quy định.  

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI 

HỢP PBGDPL TỈNH NĂM 2021 

1. Công tác ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh năm 

2021, phân công cụ thể thành viên Hội đồng phổ biến trên các lĩnh vực chuyên sâu 

theo trách nhiệm, phạm vi quản lý; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội 

đồng thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.  

2. Công tác tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng, ban 

hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL  

2.1. Công tác PBGDPL 

- Tư vấn, tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch công tác 

PBGDPL năm 2021; kế hoạch triển khai, phổ biến các luật có hiệu lực thi hành 

năm 2021; kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh; đánh giá hiệu quả công tác PBGDPl trên địa bàn tỉnh… Tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật; hỗ tợ tài liệu PBGDPL cho thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật phục vụ công tác 

PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Phối hợp triển khai, phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

tỉnh. 

- Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục rà soát các nhiệm vụ theo 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban thành kèm theo Quyết định 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát các kế hoạch, đề án 

về PBGDPL đã ban hành ngắn hạn, dài hạn để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục tổ chức thực hiện; đồng thời hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết 

đúng thời gian quy định, nhất là tổng kết 05 năm kết quả triển khai thực hiện 

Chương trình PBGDPLgiai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; tổng kết 05 năm triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Trà Vinh về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân… 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực 

hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

trướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/ 

2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 

năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 
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- Tăng cường ứng dụng công nghiệp thông trong công tác PBGDPL theo 

Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2019-2021”; vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh, đăng tải thông tin pháp luật, tài liệu liệu PBGDPL.. lên Trang thông tin 

điện tử  PBGDPL và các chuyên mục PBGDPL các Trang thành phần của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề 

án theo quy định. 

- Tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án “Tuyên 

truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn 

tỉnh theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 

số 2328/BTP-PBGDPL ngày 29/6/2020 của Bộ Tư pháp; có kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

- Tư vấn, tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch công tác 

hòa giải ở cơ sở năm 2021 lồng ghép trong kế hoạch công tác PBGDPL và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh về tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực có hiệu quả 

Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn tổ chức tổng 

kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ 

sở, thường xuyên kiện toàn, củng cố các Tổ hòa giải và hòa giải viên đảm bảo hoạt 

động đúng quy định Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Có kế hoạch tổ chức hội nghị (diễn đàn), giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền tháo gở khó khăn, bất cập phát sinh trong công tác hòa giải; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở 

cơ sở. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát 

công hòa giải ở cơ sở theo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác hòa giải 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh52.  

2.3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

                   
52Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản 

lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
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- Tư vấn, tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thể chế quy định 

về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 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 và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp và triển khai thực hiện quy định mới về xây dựng xã, phường thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi được thủ 

tướng Chính phủ ban hành.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối 

với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo hướng 

dẫn của cấp trên về chỉ tiêu xây dụng cấp xã đạt chuẩn TCPL. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để 

biên soạn, cấp phát tài liệu tập huấn, Tờ rơi, Tờ gấp pháp luật hỗ trợ cho cấp huyện 

và cấp xã phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, đoàn 

viên, hội viên và người dân về các nội dung có liên quan công tác xây dựng nông 

thôn mới của Tiêu chí xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn TCPL. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (b/c); 

- Vụ PBGDPL- BTP (b/c); 

- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c); 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Ban NCTU, BDVTU (b/c);  

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng  

  phối hợp PBGDPL tỉnh;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;                                                                                           

-  Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.                                                                                       

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lâm Sáng Tươi 
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Phụ lục 1 

Các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn TCPL năm 2020 

 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh triển khai, phổ 

biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

năm 2020.  

- Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh chức vụ và thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

miễn nhiệm 17 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do nghỉ hưu, thôi việc và chuyên 

công tác khác. 

- Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

công nhận 268 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

- Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 củ Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang 

thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án 

“Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế  về các quyền dân sự, 

chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự,  chính trị cho cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên 

địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ. 

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL trên địa 

bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định Cơ sở 

dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. 



19 

 

- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ trướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/ 2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

- Công văn số 793/UBND-NC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020. 

- Công văn số 1115/UBND-NC ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện 

theo dõi thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Công văn số 3126/UBND-NC ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh tuyên truyền, 

phổ biến 10 luật và 21 nghị quyết mới đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc 

hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. 

- Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 617/UBND-KT ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy 

mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy 

quy định chi tiết thi hành luật. 

- Công văn số 827/UBND-THNV ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức rà soát, cập nhật, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương. 

- Công văn số 1117/UBND-NC ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo về 

việc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh 

- Công văn số 3354/UBND-NC ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện phổ 

biến Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thư viện.  

- Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 1117/UBND-NC ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ 

đạo tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh./. 
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Phụ lục 2 

Các văn bản của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai, thực hiện năm 2020 

 
 

 

 

1. Văn bản do Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 

- Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh năm 2020.  

- Quyết định số 07/QĐ-PHPBGDPL ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng về thực hiện công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020.  

- Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi“Tuổi trẻ với pháp luật tỉnh Trà 

Vinh năm 2020. 

- Kế hoạch số 1837/KH-HĐPH ngày 01/10/2020 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

2. Văn bản do Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành  

- Kế hoạch số 189/KHPH-STP-ĐPTTH ngày 30/01/2020 của Sở Tư pháp - 

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện thông tin, truyền thông công tác 

PBGDPL, trợ giúp pháp lý và một số hoạt động của sở, ngành Tư pháp với Đài 

Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, phát sóng trên chuyên mục “Pháp luật và cuộc 

sống” năm 2020. 

- Kế hoạch số 82/KHPH-HND-STP ngày 12/02/2020 của Hội Nông dân tỉnh 

và Sở Tư pháp phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý năm 2020. 

- Kế hoạch số 685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp phối hợp các cơ 

quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020. 

- Kế hoạch số 1213/KH-STP ngày 09/7/2020 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2020.   

- Kế hoạch 1472/KH-STP ngày 14/8/2020 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi 

dưỡng hòa giải ở cơ sở năm 2020. 

- Kế hoạch số 457/KH-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp triển khai thực 

hiện Quyết định số 361/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 554/KH-STP ngày 25/3/2020 của Sở Tư pháp thực hiện Kế 

hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử 

lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
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- Kế hoạch số 456/KH-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp thực hiện Quyết 

định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 2373/KH-STP ngày 16/12/2020 của Sở Tư pháp triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020  của UBND tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg  ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh. 

- Công văn số 269/STP-VBPB&TDTHPL ngày 12/02/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật có hiệu 

lực thi hành năm 2020. 

- Công văn số 296/STP-VBPB&TDTHPL ngày 17/02/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020. 

- Công văn số 285/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

năm 2020. 

- Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ tài liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. 

- Công văn số 454/STP-VBPB&TDTHPL ngày 16/3/2020 của Sở Tư pháp 

đóng góp ý kiến đối với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Công văn số 918/STP-VBPB&TDTHPL ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn UBND cấp huyện phối hợp lựa chọn cấp xã có tỷ lệ hòa giải thành thấp, 

xã có khó khăn về hoạt động hòa giải ở cơ sở để chỉ đạo điểm theo Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh 

năm 2020. 

- Công văn số 317/STP-VBPB&TDTHPL ngày 19/02/2020 của Sở Tư pháp 

gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về việc phối hợp rà soát, đề nghị điều chỉnh, 

thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Công văn số 408/STP-VBPB&TDTHP ngày 06/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 

theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh. 

- Công văn số 431/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 752/STP-VBPB&TDTHPL ngày 24/4/2020 của Sở Tư pháp 

giới thiệu và cung cấp các Tờ gấp tuyên truyền kết quả tổng kết 15 năm thực hiện 
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Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác PBGDPL và các Tờ gấp về mô hình, giải pháp 

thực hiện PBGDPL để tuyên truyền và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 649/STP-VBPB&TDTHPL ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa 

bàn tỉnh. 

- Công văn số 714/STP-VBPB&TDTHPL ngày  17/4/2020 của Sở Tư pháp đề 

nghị báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 03/2018/TT-BTP, Thông 

tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Công văn số 268/STP-VBPB&TDTHPL ngày 12/02/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác 

PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-

2015”  đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Công văn số 431/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 432/STP-VBPB&TDTHPL ngày 11/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL và 

trợ giúp pháp lý, cấp phiếu lý lịch tư pháp, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở 

cơ sở theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh ban 

hành Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa phòng ngừa thanh thiếu niên 

vi phạm pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2016-2020”. 

- Công văn số 306/STP-VBPB&TDTHPL ngày 18/02/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ 

bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về 

các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 

2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Công văn số 430/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp về 

việc giới thiệu và cung cấp Bộ tài liệu tuyên truyền, PBGDPL nội dung cơ bản của 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền 

dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 697/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/4/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 

10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

trên địa bàn tỉnh.  

- Công văn số 633/STP-VBPB&TDTHPL ngày 01/4/2020 của Sở Tư pháp gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến 
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đóng góp dự thảo Đề cương và Dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điển tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

- Công văn số 368/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp gửi 

các Trường THPH phổ biến đến 32 thí sinh biết thời gian vòng thi bán kết Bảng A 

cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

- Công văn số 481/STP-VBPB&TDTHPL ngày 19/3/2020 của Sở Tư pháp  

gửi các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh về viếc tiếp tục tăng cường thực công Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở vá các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

- Công văn số 369/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Công văn số 918/STP-VBPB&TDTHPL ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn UBND cấp huyện phối hợp lựa chọn cấp xã có tỷ lệ hòa giải thành đưới 

70%, xã có khó khăn về hoạt động hòa giải ở cơ sở để chỉ đạo điểm theo Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa 

bàn tỉnh năm 2020. 

- Công văn số 1296/STP-VBPB&TDTHPL ngày 24/7/2020 của Sở Tư pháp 

gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đề nghị kiện toàn thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh; đề nghị công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh./. 

 



 

 
Phụ lục 3 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPLCẤP HUYỆN ĐÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

Số 

TT 

Tên huyện, thị xã, 

thành phố 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản Ghi 

chú 

1 
Thành phố Trà Vinh Quyết định số 

599/QĐ-HĐPH 

14/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL thành phố năm 2020 

 

2 
Thị xã Duyên Hải Quyết định số 

01/QĐ-HĐPH 

18/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL thị xã Duyên Hải năm 2020 

 

3 
Huyện Châu Thành Quyết định số 

01/QĐ-HĐPH 

12/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành năm 2020 

 

4 
Huyện Trà Cú Quyết định số 

01/QĐ-HĐPH 

28/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện Trà Cú năm 2020 

 

5 
Huyện Tiểu Cần Quyết định số 

01/QĐ-HĐPH 

27/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL năm 2020 

 

6 
Huyện Cầu Kè Quyết định số 

19/QĐ-HĐPH 

12/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện Cầu Kè năm 2020 

 

7 
 

Huyện Cầu Ngang 

Quyết định số 

02/QĐ-HĐPH 

20/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện Cầu Ngang năm 2020 

 

8 Huyện Duyên Hải   Không ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng  

9 Huyện Càng Long   nt  
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Phụ lục 4 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH  

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2020 

Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

I CẤP TINH     

1 
Ban Dân tộc tỉnh Số 09/KH-BDT 25/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và chính 

sách dân tộc năm 2020 

 

2 Công an tỉnh 

Số 11/KH-CAT-PV01 07/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

Số 18/KH-CAT-PV01  17/02/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tuyên 

truyền PCTP, PCMT, năm 2020” 

 

Số 70/ KH-CAT-PV01 22/4/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác 

PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến 

năm 2020 trong Công an tỉnh năm 2020 

 

3 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Số 07/KH-MTTQ-BTT 11/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 

2020 

 

4 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

Số 238/KH-BCH 11/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

5 Sở Công Thương Số 10/KH-SCT 14/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

6 

8 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 14/KH-SKHCN 13/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

Số 41/KH-SKHCN 09/9/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phố phiến 10 Luật, 21 Nghị 

quyết mới được thông qua kỳ họp thứ 9, QH khóa 

XIV 

 

7 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Số 69/KH-SNN 10/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

8 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Số 143/KH-STTTT-

TTra 

10/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của Sở Thông 
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Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

tin và Truyề n thôn 

9 Sở Xây dựng Số 15/KH-SXD 07/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

10 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 22/KH-SGDĐT 19/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

11 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Số 295/KH-SLĐTBXH 21/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

Số 253/KH-SLĐTBXH 17/02/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật lao động cho người lao động, người sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 

Số 738/SLĐTBXH-

LĐVLGDNN 

23/4/2020 Công văn phối hợp triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật lao động, tổ chức 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đào tạo đánh 

giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người 

lao động. 

 

12 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Số 15/KH-STNMT 14/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

13 Hội Luật gia tỉnh Số 11/KH-BCH 28/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

1

14 

Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

Số 57/KH-LĐLĐ 18/3/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộcc thi trực truyến tìm hiểu 

kiến thức pháp luật trong công nhân, viên chức, lao 

động tỉnh Trà Vinh năm 2020 

 

Số 64/KH-LĐLĐ 21/5/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động 

trong CNVCLĐ năm 2020 

 

15 

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Số 224/KH-BCĐ 13/02/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2020 

 

Số 92/KH-

HĐPHPGDPL 

14/01/2020 Kế hoạch PBGDPL trong Bộ đội Biên phòng tỉnh 

năm 2020 
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Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

Số 813/KH-BCĐ 27/5/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ 

biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo giai đoạn 2017-2021” tháng 6 năm 2020 

 

16 
Sở Giao thông Vận tải Số 136/KH-SGTVT 19/02/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020. 

 

17 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

Số 227/KH-BTV 17/6/2020 Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị định số 

48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy 

định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới 

 

18 
Hội Nông dân tỉnh Số 82/KHPH-HND-

STP 

12/02/2020 Kế hoạc phối hợp Sở Tư pháp thực hiện PBGDPL, 

TGPL năm 2020 

 

19 
Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh 

Số 31/QĐ-TA 13/3/2020 Quyết định số 31/QĐ-TA ngày 13/3/2020 ban hành 

kế hoạch công tác PBGDPL của ngành năm 2020. 

 

20 VKSND tỉnh Số 02/KH-VKS 19/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL của ngành năm 2020  

21 Sở Nội vụ Số12/KH-SNV 07/12/2020   

22 
Sở Y tế  107/KH-SYT 30/12/2019 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020, trong đó có 

đưa nội dung công tác PBGDPL ăm 2020. 

 

23 Thanh tra tỉnh   Không ban hành kế hoạch PBGDPL tại đơn vị  

24 Sở Tài chính   nt  

25 Văn phòng UBND tỉnh   nt  

26 Sở Kế hoạch và Đầu tư   nt  

27 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

  nt  

28 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình Trà Vinh 

  nt  

29 TAND tỉnh   nt  

30 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy   nt  
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Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

31 Hội Cựu chiến binh tỉnh   nt  

32 Tỉnh đoàn Trà Vinh   nt  

33 Báo Trà Vinh   nt  

34 Đoàn Luật sư tỉnh   nt  

35 
Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh 

  nt  

II CÂP HUYỆN     

2

1 
Huyện Cầu Kè 

Số 162/QĐ-UBND 05/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 

 

2

2 

2 

Huyện Cầu Ngang 

Số 400/QĐ-UBND 13/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 

 

Số 41/KH-UBND 02/6/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ 

VII năm 2020 

 

Số 62/KH-UBND 06/10/2020 Kế hoạch PBGDPL bằng hình thức tố chức “Phiên 

tòa giả định” năm 2020 

 

Số 823/QĐ-UBND  06/3/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện 

Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng 

cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 

2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn huyện 

 

3 Huyện Châu Thành 

Số 08/QĐ-UBND 11/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 

 

Số 37/KH-UBND 24/6/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
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Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

pháp luật năm 2020 

Số 01/KH-UBND  09/01/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt 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 huyện 

Châu Thành 

 

2

4 
Thành Phố Trà Vinh 

Số 555/QĐ-UBND 10/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 

 

Số 17/KH-HĐPH 03/8/2020 Kế hoạch PBGDPL và phòng, chống tội phạm đợt 2 

năm 2020 

 

5

5 
Thị xã Duyên Hải 

Số 192/QĐ-UBND 04/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 

 

6

6 
Huyện Trà Cú 

Số 229/QĐ-UBND 19/02/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 

 

7

7 
Huyện Tiêu Cần 

Số 415/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 

2020 

 

8

8 
Huyện Càng Long 

Số 4759/QĐ-UBND 02/12/2019 Quyết định ban hành  Kế hoạch công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 

2020 

 

9

9 
Huyện Duyên Hải 

Số 480/QĐ-UBND 05/3/2020 Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020 
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Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, 

địa phương 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH  

1 Bảo hiểm xã hội tỉnh Số 72/KH-BHXH 05/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

2 
Trường Đại học Trà 

Vinh 

Số 203/KH-ĐHTV 31/01/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

3 Điện lực Trà Vinh Số 854/KH-PCTV 25/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

4 Cục thuế tỉnh 

Số 411/CT-NVDTPC 19/02/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật có hiệu 

lực thi hành năm 2020 

 

5 Kho bạc Nhà nước tỉnh Số 873/KH-KBNN 05/3/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

6 Ban Quản lý khu kinh tế 

Số 19/KH-BQLKKT 24/3/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật có hiệu 

lực thi hành năm 2020 

 

Số 09/KH-BQLKKT 18/02/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 
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Phụ lục 5 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH  

BAN HÀNH KẾ HOẠCH  TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2020 

S

Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

I CẤP TINH     

1 Ban Dân tộc tỉnh Số 05/KH-BDT 07/02/2020 Triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành 

năm 2020 

 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư  Số 125/KH-SKHĐT 04/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

3 Sở Nội vụ  Số 11/KH-SNV 06/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

4 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Số 135/KH-STTTT-

TTra 

07/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

5 Sở Giao thông Vận tải  Số 136/KH-SGTVT 19/02/2020 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020  

6 Hội Luật gia tỉnh Số 10/KH-BCH 19/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

7 Sở Công Thương Số 09/KH-SCT 13/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi 

hành năm 2020 

 

Số 19/KH-SCT 26/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lĩnh vực Công 

Thương năm 2020 

 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Số 22/KH-

SVHTTDL 

16/3/2

020 

Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi 

hành năm 2020 

 

9 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Số 07/KH-MTTQ-

BTT 

11/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020 

có đưa nội dung PBGDPL các luật có hiệu lực thi 

hành năm 2020. 

 

10 Công an tỉnh   Không ban hành kế hoạch lồng ghép phổ biến các 

luật có hiệu lực năm 2021 tại đơn vị  

 

11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh   nt  
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S

Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

12 Sở Khoa học và Công 

nghệ 

  nt  

13 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Số  nt  

14 Sở Xây dựng   nt  

15 Sở Giáo dục và Đào tạo   nt  

16 Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 

  nt  

17 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

  nt  

18 Hội Luật gia tỉnh   nt  

19 Liên đoàn Lao động tỉnh   nt  

20 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

  nt  

21 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh   nt  

22 Sở Y tế    nt  

23 Văn phòng UBND tỉnh   nt  

24 Thanh tra tỉnh   nt  

25 Sở Tài chính   nt  

26 Đài Phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh 

  nt  

27 Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh 

  nt  

28 VKSND tỉnh   nt  

29 TAND tỉnh   nt  

30 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy   nt  



33 

 

S

Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

31 Hội Cựu chiến binh tỉnh   nt  

32 Hội Nông dân tỉnh   nt  

33 Tỉnh đoàn Trà Vinh   nt  

34 Báo Trà Vinh   nt  

35 Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh 

  nt  

II CÂP HUYỆN     

1

1 
Huyện Càng Long 

Số 08/KH-UBND 07/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

năm 2020  

 

Số 01/KH-BTCHT 03/8/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ 

VI năm 2020 

 

2 Huyện Cầu Kè Số 179/QĐ-UBND 07/02/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

3 Huyện Cầu Ngang  Số 10/KH-UBND 17/12/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

4 Huyện Châu Thành  Số 05/KH-UBND 31/01/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

5 Thành phố Trà Vinh Số 09/KH-UBND 11/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

6 Thị xã Duyên Hải  Số 10/KH-UBND 07/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

7 Huyện Tiểu Cần Số 08/KH-UBND 10/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

8 Huyện Trà Cú Số 26/KH-UBND 07/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

9 Huyện Duyên Hải Số 19/KH-UBND 27/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực  
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S

Số 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu và nội dung văn bản 
Ghi 

chú 

thi hành năm 2020 

 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

1 Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết TV 

Số 116/KH-XSLT 24/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

2 Điện lực Trà Vinh Số 757/KH-PCTV 19/02/2020 Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực 

thi hành năm 2020 

 

3 Cục Thuế tỉnh Số 411/CT-

NVDTPC 

19/02/2020 Công văn triển khai thực hiện các Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai, phố biến ác luật có hiệu lực 

năm 2020 
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Phụ lục 6 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH  

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020 

Số 

TT 

Tên Sở, ngành, đoàn thể tỉnh 

và UBND cấp huyện 

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành Tên loại văn bản đã ban hành 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 99/KH-SGDĐT ngày 12/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020  

2 Sở Thông tin và Truyền thông Số 1612/KH-STTTT ngày 18/9/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

3 Hội Luật gia tỉnh Số 15/KH-BCH ngày 19/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020  

4 Công an tỉnh  Số 115/KH-CAT-PV01 ngày 21/9/2020 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 

5 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh 

Số 1545/KH-BCH ngày 15/01/2020  Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 

6 UBND huyện Tiểu Cần  Số 46/KH-UBND ngày 30/9/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Tiểu Cần 

7 UBND huyện Cầu Ngang  Số 60/KH-UBND ngày 01/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Cầu Ngang 

8 UBND huyện Càng Long Số 61/KH-UBND ngày 02/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Càng Long 

9 UBND thị xã Duyên Hải Số 68/KH-UBND ngày 24/9/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

trên địa bàn thị xã Duyên Hải 

10 UBND huyện Duyên Hải Số 46/KH-UBND ngày 08/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện Duyên Hải 

11 UBND huyện Châu Thành Số 49/KH-UBND ngày 15/10/2020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 

Trên địa bàn huyện Châu Thành 

 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

1 Trường Đại học Trà Vinh Số 3072/KH-ĐHTV ngày 21/9/2020 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 

2 Ban Quản lý Khu kinh tế  Số 28/KH-BQLKKT ngày 14/10/20020 Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 
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Phụ lục 7 

SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TẬP HUẤN VIÊN CẤP HUYỆN  

VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

“NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2022” 

 (Ban hành kèm theo quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  
 

S

Số 

T

T 

Tên huyện, thị xã, 

thành phố 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành 
Tên loại văn bản đã ban hành 

Số lượng tập 

huấn viên hòa 

giải ở cơ sở cấp 

huyện 

1 Sở Tư pháp 
Công văn số 4522/UBND-

NC ngày 04/11/2020 

Công văn của UBND tỉnh về việc xây dựng đội ngũ 

tập huấn viên cấp tỉnh 
05 người 

2

2 
Thành phố Trà Vinh 

Số 1925/QĐ-UBND ngày 

27/5/2020 

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Trà 

Vinh xây dựng Tập huấn viên cấp huyện 
06 người 

Số 1924/QĐ-UBND ngày 

27/5/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Trà Vinh 

 

3

3 
Thị xã Duyện Hải  

Số 1462/QĐ-UBND ngày 

11/8/2020 

Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải 

xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 
08 người 

Số 56/QĐ-UBND ngày 

11/8/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022” trên địa bàn thị xã Duyên Hải 

 

4

4 
Huyện Duyên Hải 

Số 1377/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải 

xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 
06 người 

Số 1378/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Duyên Hải 

 

5

5 

6 

Huyện Châu Thành  

Số 513/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 

xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện  
08 người 

Số 1378/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 
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S

Số 

T

T 

Tên huyện, thị xã, 

thành phố 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành 
Tên loại văn bản đã ban hành 

Số lượng tập 

huấn viên hòa 

giải ở cơ sở cấp 

huyện 

đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Châu Thành 

6 Huyện Càng Long 
Chưa có quyết định công 

nhận 

Danh sách do Trưởng phòng Tư pháp Càng Long 

báo cáo ngày 01/6/2020 về xây dựng đội ngũ tập 

huấn viên cấp huyện 

07 người 

7

7 

8 

Huyện Cầu Ngang  

Chưa có quyết định công 

nhận 

Danh sách doTrưởng phòng Tư pháp Cầu Ngang 

báo cáo ngày 12/6/2020  về xây dựng đội ngũ tập 

huấn viên cấp huyện 

08 người 

Số 1922/QĐ-UBND ngày 

19/6/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2020-2022” trên địa bàn huyện Cầu Ngang 

 

8 Huyện Trà Cú 
Số 3512/QĐ-UBND ngày 

05/9/2019 
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú 07 người 

9

9 
Huyện Cầu Kè  

Số 1985/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè 08 người 

Số 519/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2020-2022” trên địa bàn huyện Cầu Kè 

 

10 Huyện Tiểu Cần 
Số 1569/QĐ-UBND ngày 

28/5/2020 
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần 08 người  

 Tổng số 71 người (trong đó cấp tỉnh 05 người, cấp huyện 66 người) 71 người 
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