
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 218/BC-HĐPH Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  

các cấp 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022 của Chủ tịch 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về phê duyệt Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây 

gọi là Hội đồng) trung ương năm 2022, Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 

18/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng trung ương, Hội đồng trung 

ương báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng các cấp 6 tháng đầu năm 2022 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA 

HỘI ĐỒNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Hướng dẫn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu 

của người dân và yêu cầu quản lý Nhà nước; đa dạng các hình thức, cách thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật  

1.1. 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng trung ương và Cơ quan Thường trực 

Hội đồng trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL)
1
. Có 23 bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương đã ban 

hành Kế hoạch riêng về PBGDPL (xem Phụ lục 1), còn lại là lồng ghép hướng dẫn 

công tác PBGDPL trong Kế hoạch công tác pháp chế, Kế hoạch truyền thông năm 

2022. 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác 

PBGDPL của Ủy ban nhân dân và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh năm 

2022. Nhiều địa phương chủ động ban hành văn bản riêng hướng dẫn phổ biến vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, lựa chọn nội dung PBGDPL theo từng quý
2
. 

Nội dung PBGDPL trọng tâm năm 2022 được xác định để đáp ứng nhu cầu 

thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà 

                                           
1
 (i) Kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2022 (Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 

28/3/2022 của Bộ Tư pháp); (ii) Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022 về kiểm tra của Hội đồng trung 

ương năm 2022; (iii) Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 

hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết 

Nhâm Dần 2022; (iv) Công văn số 744/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể trung 

ương thực hiện công tác PBGDPL năm 2022; (v) Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 hướng dẫn 

các địa phương thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 ; (vi) Công văn số 1853/BTP-PBGDPL ngày 07/6/2022 nắm bắt tình hình thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; (vii) Công văn số 1504/BTP-

PBGDPL ngày 12/5/2022 hướng dẫn tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 

05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; (viii) Công văn số 2400/HĐ ngày 

12/7/2022.phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 

2
 Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Quảng Bình… 
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nước, thực tiễn thi hành pháp luật, trong đó tập trung các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; truyền thông dự thảo chính sách 

có tác động lớn đến xã hội; chính sách, pháp luật hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

người dân, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, ổn định đời 

sống và phục hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông 

qua năm 2021 và năm 2022; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, 

kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; hội 

nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã 

tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

1.2. Nhiều Thành viên Hội đồng trung ương đã chủ động tham mưu bộ, cơ 

quan, tổ chức trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL trong 

ngành, lĩnh vực như: Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả 

thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Cuộc 

thi “Thanh niên với pháp luật thuế” (Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính); Hội thi 

toàn quốc về pháp luật dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng); trao giải Cuộc thi "Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (Thanh tra Chính phủ); PBGDPL 

về phòng, chống Covid-19 (Bộ Y tế); sản xuất Gameshow “Giờ thứ 9+” phát 

sóng trên VTV3 (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); mô hình “Cựu chiến binh 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” 

(Hội Cựu chiến binh Việt Nam), mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” (Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam); xây dựng và phát sóng thường xuyên các chương trình PBGDPL 

bằng tiếng dân tộc thiểu số (Đài Truyền hình Việt Nam)...  

Các hình thức PBGDPL được Hội đồng các cấp hướng dẫn áp dụng linh 

hoạt tùy thuộc vào thực tiễn từng thời kỳ. Ví dụ, trong những tháng đầu năm, 

nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, phần 

lớn các cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục duy trì các hình thức PBGDPL trực tuyến. 

Khi cả nước bước vào trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19, Hội đồng 

các cấp đã chỉ đạo tăng cường các hoạt động PBGDPL với các hình thức đa dạng, 

phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng đặc 

thù. Công tác giáo dục pháp luật được Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng kết 

hợp giữa giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa thông qua sinh hoạt chủ 

nhiệm, sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, thi tìm hiểu pháp 

luật. Nội dung giáo dục pháp luật tập trung được điều chỉnh để phù hợp trong 

từng thời kỳ như giai đoạn nghỉ hè, trong đó tập trung phổ biến các kỹ năng kiến 

thức phòng, chống đuối nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy… 

1.3. Thực hiện Thông báo số 45/TB-VPCP, ngày 07/3/2022, Bộ Ngoại 

giao ban hành Công văn số 749/BNG-UBNV-PCTTra về việc thực hiện công 

tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, nhiều địa 

phương
3
 đã tổ chức PBGDPL cho người Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào 

các nội dung liên quan đến các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt 

                                           
3
 An Giang, Lào Cai, Bình Định, Phú Thọ... 
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Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư 

pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, 

nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công 

dân Việt Nam tại nước ngoài; chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư 

kinh doanh từ các chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư là kiều bào; các Điều ước 

quốc tế liên quan... Hình thức PBGDPL chủ yếu là biên soạn tài liệu PBGDPL 

ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, được dịch ra tiếng nước ngoài phổ thông hoặc tiếng 

nước sở tại; tổ chức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua 

cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các ứng dụng mạng xã hội... Bên 

cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam PBGDPL cho người nước ngoài trên các 

chuyên mục “Talking Law”, “Legal Advisor” của Báo Vietnam News, trên Tạp 

chí Vietnam Law and Legal Fourum.  

2. Thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thực chất 

của Hội đồng, phát huy trách nhiệm thành viên Hội đồng và Cơ quan 

Thường trực Hội đồng 

2.1. Hoạt động của các thành viên Hội đồng trung ương: Các thành viên 

Hội đồng trung ương đã phân công nhiệm vụ cho bộ phận đầu mối tham mưu 

công tác PBGDPL của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; ban hành văn bản 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và địa phương, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động 

PBGDPL hướng về cơ sở trong ngành, lĩnh vực; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật
4
; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
5
; thực hiện chính sách huy động các nguồn 

lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL... Công tác chỉ đạo của một số thành 

viên Hội đồng trung ương cũng đã có nhiều đổi mới, chú trọng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo…
6
. Bên cạnh đó, một số thành viên Hội 

đồng trung ương
7
 đã tổ chức hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL trong các 

đơn vị trực thuộc; hướng dẫn xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là 

một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị
8
. 

2.2. Hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương đã có đổi 

mới theo hướng tăng cường tính chủ động, trao đổi thông tin với thành viên Hội 

đồng trung ương nhằm nắm bắt thực trạng và giải quyết các vấn đề vướng mắc, 

khó khăn trong triển khai hoạt động PBGDPL. Thường trực Hội đồng trung ương 

đã tổ chức làm việc chuyên đề với một số thành viên Hội đồng trung ương là 

lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
9
; Thường trực Tổ Thư ký đã làm việc với 

                                           
4
 Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam… 
5
 Thành viên Hội đồng làPhó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật 

gia Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… 
6
 Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam… 
7
 Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

8
 Thành viên Hội đồng là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

9
 Đến nay, đã tổ chức buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng trung ương với Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam 

(ngày 09/6/2022), Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên CSCM (ngày 14/7/2022), Lãnh đạo Bộ Lao động – 
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đơn vị tham mưu công tác PBGDPL của 03 bộ, ngành thành viên Hội đồng 

trung ương
10

 để chuẩn bị làm việc giữa Thường trực Hội đồng với thành viên 

Hội đồng là lãnh đạo các bộ, ngành này. 

Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương đã tăng cường công tác hướng 

dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng các cấp (ban hành văn bản; trực tiếp làm 

việc với Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện của một số địa phương (Tiền Giang, Bến 

Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn). 

Tổ thư ký giúp việc Hội đồng trung ương cũng đã tổ chức 03 Toạ đàm 

sinh hoạt chuyên đề
11

 để chuẩn bị nội dung các Phiên họp của Hội đồng trung 

ương; thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ thư ký trong tham 

mưu thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trung ương năm 2022… 

2.3. Nhiều địa phương (Bến Tre, Đồng Tháp, Điện Biên…) đã đổi mới 

hình thức thông tin, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng 

thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Một số địa phương 

triển khai hoạt động kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL 

và nhu cầu PBGDPL, cung cấp thông tin của người dân trên địa bàn để làm cơ 

sở cho hoạt động chỉ đạo, điều hành (xem Phụ lục 1).  

3. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2022 và tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022  

Ngày 20/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 

1196/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật PBGDPL. Cơ quan 

Thường trực Hội đồng trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ 

quan, tổ chức ở trung ương, địa phương về nội dung, hình thức tổ chức Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022
12

. Đến nay, nhiều  bộ, ngành và các địa phương 

đang tiến hành tổng kết Luật; có 03 bộ, ngành và gần 20 địa phương đã ban hành 

Kế hoạch hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam
13

.  

Nhiều địa phương đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý tổ chức sinh hoạt định kỳ Ngày Pháp luật (định kỳ 01 lần/tháng)
14

 để cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân tìm hiểu văn bản pháp luật mới ban hành có 

liên quan đến lĩnh vực công tác và đời sống hàng ngày bằng nhiều hình thức.  

4. Tổ chức thực hiện Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg  

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 407/QĐ-TTg 

phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. Để 

triển khai thực hiện Đề án này, ngày 23/6/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết 

định số 1410/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; tham mưu Hội 

                                                                                                                                    
Thương binh và Xã hội (ngày 02/8/2022), Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (ngày 03/8/2022), 

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (ngày 18/8/2022). 
10 

Ủy ban Dân tộc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
11

 Tổ chức 03 Toạ đàm vào ngày 09/02/2022; 10/5/2022 và 21/7/2022...  
12

 Công văn số 744/BTP-PBGDPL và Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp. 
13

 Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Cà Mau, TP. Hồ Chí 

Minh, Kiên Giang, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đồng Nai, TP Hà Nội, Hà Giang, Hải 

Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh... 
14

 An Giang, Bạc Liêu... 
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đồng trung ương ban hành Công văn số 2075/HĐPH về triển khai Đề án; tham 

mưu tổ chức thành công Hội nghị triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg (ngày 

24/6/2022). Hiện có 04 bộ, ngành
15

, 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16

 

đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.  

Trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 

2022, một số bộ, ngành, đoàn thể đã triển khai hoạt động truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, tập trung vào một số dự thảo luật theo định hướng của Hội đồng trung 

ương tại Công văn số 2075/HĐPH như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động 

sản (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa 

đổi) và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trong đó, một số bộ, ngành chủ 

trì soạn thảo đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông riêng cho 

từng dự án luật như: Bộ Y tế
17

, Bộ Tài nguyên và Môi trường
18

, Bộ Nội vụ
19

, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20

, Bộ Tư pháp
21

.   

Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và Đề án “Thí 

điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”
22

. Các Đề án về 

PBGDPL theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg được thực hiện qua nhiều hoạt động 

như: Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch và triển khai một số hoạt động của 

Đề án “Phát huy vai trò lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-

2027”: Mở chuyên trang PBGDPL trên Báo Quân đội nhân dân, Cổng Thông tin 

điện tử Bộ Quốc phòng; tổ chức giao lưu về pháp luật trên Truyền hình quân 

đội; biên soạn tài liệu pháp luật và tài liệu kỹ năng PBGDPL cho cán bộ, chiến 

sỹ làm công tác PBGDPL...Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác 

PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”, Bộ Công an đã ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; xây dựng mô hình PBGDPL có hiệu 

quả; biên soạn tài liệu pháp luật; tổ chức PBGDPL cho phạm nhân trong trại 

                                           
15

 Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
16

 Nam Định, Bạc Liêu, Thái Bình, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Quảng Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh, 

Tiền Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Dương, Lâm Đồng, Kon Tum, Kiên Giang, Long 

An, Hải Dương, Tây Ninh, Gia Lai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Điện Biên, Bình Phước, 

Lai Châu, Ninh Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Bình Thuận, Đà 

Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Đắk Nông, Ninh Thuận, Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên. 
17

 Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch truyền thông 

về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 
18

 Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê 

duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) 
19

 Quyết định số 202/QĐ-BNV ngày 22/3/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông về dự 

án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
20

 Quyết định số 1094/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ 

chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình. 
21

 Quyết định số 1410/QĐ-BTP ngày 23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch thực hiện Đề án năm 

2022, trong đó xác định nhiệm vụ truyền thông đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 
22

 Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 và Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-62-2017-nd-cp-huong-dan-luat-dau-gia-tai-san-346009.aspx
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giam; PBGDPL qua mạng xã hội. Công an các đơn vị, địa phương rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi Đề 

án; tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin về pháp luật của các đối tượng 

thuộc Đề án. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” năm 2022
23

. 

Tại địa phương, qua theo dõi, thống kê, trung bình các địa phương triển khai 

từ 3-5 Đề án về PBGDPL, đặc biệt có một số địa phương
24

 triển khai hơn 10 loại 

đề án, chương trình về PBGDPL (xem Phụ lục 2). 

5. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

PBGDPL 

Tại các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, các hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã được áp dụng với nhiều mô 

hình, hình thức đa dạng, tiêu biểu như: thành lập các fanpage để cung cấp thông tin 

pháp luật (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, Hà Nội, Công an tỉnh Điện Biên, 

Công an tỉnh Quảng Ninh...); sử dụng các tin nhắn SMS qua các mạng di động để 

cung cấp thông tin pháp luật (Bộ Công an); hệ thống truyền thanh cơ sở (Lào Cai, 

Bà Rịa – Vũng Tàu)... Việc đăng tải các văn bản pháp luật, nhất là những văn bản 

pháp luật mới ban hành, quy định pháp luật và dự thảo văn bản có liên quan mật 

thiết đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương cũng dần được chú 

trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã đăng tải 222.521 tài liệu trên 

Internet. 

Bộ Tư pháp đang hoàn thiện và vận hành thí điểm Cổng Thông tin điện tử 

PBGDPL quốc gia (tại địa chỉ pbgdpl.gov.vn), phấn đấu sẽ khai trương vận hành 

chính thức nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng trung 

ương tại Công văn số 1619/VPCP-PL ngày 16/3/2022 và Thông báo số 45/TB-

VPCP ngày 18/02/2022, Bộ Tư pháp đã tham vấn ý kiến các chuyên gia để làm rõ 

sự cần thiết, tính khả thi của việc xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL trên cơ sở Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; kế thừa, tiếp nối với quá trình triển khai Dự án đầu tư công 

trung hạn xây dựng Hệ thống thông tin PBGDPL mà Bộ Tư pháp đang triển khai. 

6. Chỉ đạo việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 và thực hiện các giải pháp bảo đảm 

nguồn lực cho công tác PBGDPL 

Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương (Bộ Tư pháp) đã rà soát, đánh 

giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ 

                                           
23

 Công văn số 1746/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/5/2022. 
24

 Bến Tre, Đắk Lắk. 
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sở
25

. Trên cơ sở kết quả rà soát, thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính 

đang chủ trì chỉ đạo, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, 

bổ sung/thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. 

Điểm đổi mới trong thực hiện giải pháp kinh phí cho công tác PBGDPL là 

một số địa phương đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên 

địa bàn tỉnh theo giai đoạn (Quảng Ninh, Tiền Giang…), trong đó tập trung chỉ 

đạo, thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL. Tính tới 

thời điểm hiện tại, đa số các địa phương
26

 đã ban hành văn bản pháp luật hướng 

dẫn về kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL. 

7. Bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL và thực hiện 

chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL 

Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

PBGDPL tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 6/2022, cả nước có 

2.372 báo cáo viên pháp luật trung ương, 7.303 báo cáo viên cấp tỉnh, 17.600 báo 

cáo viên cấp huyện và 142.265 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (xem Phụ lục 3). 

Đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật, môn giáo dục công dân từng bước được bổ 

sung và chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Ủy ban Dân tộc tổ chức nghiên cứu, rà soát các chính sách liên quan và 

đối tượng là người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng 

dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân 

tộc thiểu số tham gia công tác PBGDPL để làm căn cứ tham mưu Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chính sách ưu tiên sử dụng các đối tượng này tham gia 

công tác PBGDPL.   

Ở nhiều địa phương, Hội Luật gia cấp tỉnh, cấp huyện, các Đoàn Luật sư đã 

phối hợp với các ngành liên quan huy động sự tham gia của luật sư, tư vấn viên 

pháp luật trong công tác PBGDPL tại cơ sở, trong đó Hội Luật gia Việt Nam 

đang thực hiện thí điểm hơn 200 Trung tâm (Tổ) Pháp luật cộng đồng tại xã, 

phường, thị trấn với sự tham gia tự nguyện của hội viên luật gia.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã huy động được hơn 13 tỷ tiền hỗ 

trợ cho công tác PBGDPL từ nguồn xã hội hóa, chiếm tỷ lệ 4,5% kinh phí dành 

cho công tác PBGDPL trong cả nước, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021
27

. 

8. Tăng cường kiểm tra của Hội đồng  

Hội đồng trung ương đã chủ động sớm tổ chức 02 Đoàn kiểm tra về hoạt 

động của Hội đồng và công tác PBGDPL tại các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh 

(ngày 20, 21/6/2022)
28

; Quảng Ninh, Lạng Sơn (ngày 18, 19/7/2022)
29

. Một số 

                                           
25

 Báo cáo số 63/BC-BTP ngày 25/3/2022. 
26

 46/63 địa phương đã ban hành, bao gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc 

Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Cà Mau, Đắc Nông, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, 

Đồng Tháp, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, 

Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc 

Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Trà Vinh, 

Vĩnh Long, Vĩnh Phúc. 
27

 Kinh phí xã hội hóa 6 tháng đầu năm 2021 chiếm 3,1% tổng kinh phí cho công tác PBGDPL. 
28

 Với sự tham gia của 04 thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân 

tộc, và Hội Luật gia Việt Nam.  
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thành viên Hội đồng trung ương cũng đã chủ động kiểm tra, đánh giá, khảo sát 

hoạt động PBGDPL trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngay từ đầu năm để 

kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện 

và chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời
30

. Hội đồng một số địa phương đã tổ chức các 

đoàn kiểm tra tại cơ quan, địa phương, cơ sở.  

Một số bộ, ngành đã tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện văn bản về công 

tác PBGDPL như: Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 

2023”; Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ 

chức tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-THVN-

TNVN ngày 11/8/2017 về thông tin, truyền thông trong công tác PBGDPL và 

hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017 – 2021. 

9. Hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng các cấp và Tổ Thư ký giúp 

việc theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Hiện nay, một số bộ, cơ quan, tổ chức trung ương
31

, 100% Hội đồng cấp 

tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng theo đúng thành phần quy định tại 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng (sau đây gọi là Quyết 

định số 21/2021/QĐ-TTg). Trong đó, Hội đồng cấp tỉnh của 07 địa phương do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng
32

. Một số tỉnh (Điện 

Biên, Đồng Nai và Quảng Bình) đã đưa đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện vào thành phần Hội đồng cấp tỉnh (xem Phụ lục 4).  

Đánh giá chung  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 100% Hội đồng cấp tỉnh đã hoàn thành việc 

củng cố, kiện toàn về tổ chức theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg. Theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng các cấp tổ chức hoạt động với nhiều hình 

thức đa dạng, thường xuyên hơn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trung 

ương theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Thông báo kết luận số 45/TB-

VPCP của Chủ tịch Hội đồng trung ương đã được các thành viên chủ động tổ 

chức thực hiện. Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương đã phát 

huy rõ hơn vai trò làm đầu mối nắm bắt thông tin, gắn kết, tăng cường sự phối 

hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thông qua các buổi 

làm việc chuyên đề để đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp 

thúc đẩy công tác PBGDPL. Các hoạt động kiểm tra của Hội đồng trung ương 

được chủ động thực hiện từ sớm, có sự tham gia của nhiều đồng chí thành viên 

Hội đồng trung ương. Một số đồng chí thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia 

hoạt động của Hội đồng như: đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí 

                                                                                                                                    
29

 Với sự tham gia của 02 thành viên Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam. 
30

 Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
31

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 

Bộ Quốc phòng… 
32

 Bình Phước, Đồng Nai, Hậu Giang, Lâm Đồng, Long An, Quảng Nam và Yên Bái. 
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Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng; đồng 

chí Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Hội 

đồng; đồng chí Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy 

viên Hội đồng…Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; 

tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đảm bảo quyền được thông 

tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 

dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã 

hội bằng pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm tra của Hội đồng trung ương, một 

số địa phương đã có sự chuyển biến trong nhận thức và đã có sự quan tâm, chỉ 

đạo sát sao hơn đến công tác PBGDPL như Tây Ninh
33

, Tiền Giang
34

… 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

1.1. Việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP chậm tiến độ theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

trung ương năm 2022 (Quý I/2022) do gặp khó khăn trong rà soát, đánh giá, 

tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

1.2. Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa ban hành Kế hoạch tổ chức 

truyền thông dự thảo chính sách theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg. 

Hình thức truyền thông chưa phong phú, chủ yếu là tổ chức hội thảo, tọa đàm 

lấy ý kiến. 

 1.3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL còn chậm, chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị. Số lượng tin, bài, 

tài liệu được cập nhật trực tuyến còn chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng các tài liệu 

PBGDPL được phát hành (theo ước tính chỉ chiếm khoảng 1,08%). 

1.4. Việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chính sách khuyến khích, 

ưu tiên phát triển, sử dụng người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín 

trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn 

giáo ở vùng dân tộc thiểu số còn chậm. 

1.5. Một số thành viên Hội đồng chưa có báo cáo theo yêu cầu của Cơ 

quan Thường trực Hội đồng.
35

 Chất lượng báo cáo của thành viên Hội đồng 

trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương còn chưa đồng đều. Một số 

báo cáo còn thiếu thông tin cụ thể
36

. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân chủ quan:  

- Người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đến 

công tác PBGDPL nên chưa chỉ đạo thường xuyên, sâu sát cũng như bố trí nguồn 

                                           
33

 Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn lực và chất lượng đội ngũ pháp chế phụ trách công tác 

PBGDPL tại các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh. 
34

 Đang nghiên cứu trình Hội đồng nhân dân tỉnh cơ chế kinh phí riêng cho công tác PBGDPL. 
35

 Đến ngày 16/8/2022, một số thành viên Hội đồng sau chưa gửi báo cáo về Bộ Tư pháp: Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
36

 Bộ Khoa học và Công nghệ… 
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lực, điều kiện bảo đảm để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ. Chưa có giải pháp 

phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL.  

- Một số Hội đồng của bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa thực sự 

hiệu quả, chưa bám sát vào các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện.  

- Nguồn nhân lực tham mưu quản lý nhà nước ở nhiều bộ, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương, địa phương còn thiếu so với yêu cầu, nhất là ở địa phương, 

cơ sở. Nhiều Sở Tư pháp chỉ có 3-4 biên chế tham mưu công tác PBGDPL, một 

số bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương có số lượng biên chế tham mưu công tác 

pháp chế còn ít (Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ có 10 biên chế). Vẫn còn một 

số Hội đồng chưa được bố trí kinh phí hoạt động. 

2.2. Nguyên nhân khách quan: 

- Vấn đề tài chính phục vụ công tác PBGDPL là vấn đề khó, phức tạp đòi 

hỏi cần nhiều thời gian công sức để tổng hợp, rà soát các khó khăn, vướng mắc 

và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa 

phương một cách thỏa đáng. 

- Khối lượng công việc trong các tháng đầu năm 2022 của các bộ, cơ 

quan, tổ chức ở trung ương và địa phương lớn và tăng mạnh, đặc biệt sau khi 

dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 

- Một số quy định trong Luật PBGDPL và văn bản hướng dẫn thi hành
37

 

không còn phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ chế 

khuyến khích sự tham gia, đóng góp của xã hội vào công tác PBGDPL. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội đồng trung ương tập trung chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1.1. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, qua đó xác định những tồn tại, 

hạn chế, bất cập (nếu có) để đề xuất tổng thể việc hoàn thiện thể chế, chính sách.  

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt kèm theo 

Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án 

“Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” (phê duyệt 

kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

1.3. Chỉ đạo thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao năm 2022 theo 

Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các dự thảo: 

Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Nhà ở 

(sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch 

                                           
37

 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về đánh giá hiệu quả công 

tác PBGDPL, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 
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điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật 

Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến 

điện; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Đấu 

thầu (sửa đổi). 

1.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2022, điểm nhấn là tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam với nội dung: Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL, 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác PBGDPL và thực hiện chỉ đạo điểm tại một số địa 

phương về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở. 

1.5. Tập trung cập nhật thông tin, dữ liệu và vận hành có hiệu quả Cổng 

Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia trên cơ sở bảo đảm tính kết nối, liên thông, 

chia sẻ thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia với các 

Cổng/Trang Thông tin PBGDPL thành phần do các bộ, ngành, đoàn thể và địa 

phương đang vận hành. 

1.6. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng trung ương tại Bộ Tài 

chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và 

Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022 về kiểm 

tra của Hội đồng trung ương năm 2022. 

2. Phân công trách nhiệm 

2.1. Các thành viên Hội đồng trung ương chỉ đạo công tác PBGDPL tại bộ, 

cơ quan, tổ chức trung ương nơi công tác và hướng dẫn các địa phương thực hiện 

hoạt động PBGDPL trong phạm vi lĩnh vực được giao; thực hiện đúng nhiệm vụ, 

quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng theo Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg và Quy chế làm việc của Hội đồng; bảo đảm hoàn thành đúng 

tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng năm 2022 và Thông báo kết luận số 45/TB-VPCP; tiếp tục tham mưu, chỉ 

đạo thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng và vận hành, cập nhật thông tin, 

nội dung PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.  

2.2. Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, đôn đốc phát 

huy sự vào cuộc của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo hệ thống chính trị tham 

gia vào công tác PBGDPL. 

2.3. Các thành viên Hội đồng trung ương, địa phương chưa ban hành Kế 

hoạch truyền thông dự thảo chính sách theo quy định của Quyết định số 

407/QĐ-TTg chỉ đạo sớm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

2.4. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch hướng dẫn các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa 

phương triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân” và Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL” ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; tiếp tục chỉ đạo phát 

huy vai trò chủ động của Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương trong điều 
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phối, theo dõi, đôn đốc hoạt động Hội đồng và các thành viên Hội đồng trung 

ương; chủ động tham mưu, đề xuất nội dung phiên họp Hội đồng trung ương; 

theo dõi, đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội 

đồng trung ương, Tổ Thư ký. 

2.5. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp 

tổ chức đợt cao điểm phổ biến, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2022; ưu tiên, bố trí phát sóng các chương trình pháp luật vào khung 

giờ thu hút đông khán giá, thính giả trong đợt cao điểm này. 

2.6. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối 

hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Hệ thống thông tin PBGDPL, trong đó 

tăng cường kết nối, chia sẻ đối với các dữ liệu thông tin quản lý nhà nước về 

PBGDPL làm cơ sở để nắm bắt thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước nói 

chung, điều phối nguồn lực hoạt động cho công tác PBGDPL nói riêng. 

2.7. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư liên tịch 

số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.  

2.8. Thành viên Hội đồng trung ương là Trưởng đoàn kiểm tra tại Bộ Tài 

chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra trong Quý III/2022. Các thành viên Hội 

đồng trung ương thuộc thành phần Đoàn kiểm tra bố trí, sắp xếp thời gian tham 

gia đầy đủ các Đoàn kiểm tra nêu trên.  

2.9. Đề nghị Hội đồng cấp tỉnh căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng năm 2022, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và thực tế yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị và điều kiện của từng địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PBGDPL trong những tháng cuối năm 2022 

(tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 

2022…) bảo đảm tiến độ và chất lượng. 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội 

đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                      
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Thường trực CP Phạm Bình Minh –  

Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 

- Các ban, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, 

Ủy ban Trung ương MTTQVN và các đoàn thể trung 

ương (để biết); 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 

và thành viên Tổ Thư ký (để biết); 

- UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Lưu: VT, PBGDPL, Tổ Thư ký.                                                       

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Lê Thành Long 
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