
 
 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG 
_______________ 
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Đ       -       -           
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  : 3550 /HĐPH 
V/v triển khai thực hiện Quyết định s  979/QĐ-TTg 

phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động 

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật”  

                  22        9  ăm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân t i cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân t i cao;  

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam;  

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Hội Luật gia Việt Nam;   

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương. 
 

Ngày 12/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định s    

979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (sau đây gọi là Đề án). Thực hiện nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, Hội đồng ph i hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) trung ương đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

thực hiện một s  nội dung sau đây: 

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL; b  trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, c n thiết khác để tiếp tục 

thực hiện Thông tư s    /   8/TT-BTP ngày   / /   8 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đồng th i với việc 

thực hiện c  hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án  

2. Đ i với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm
1
: 

- Chỉ đạo, hướng d n, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án; phát 

huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung 

ương là đại diện lãnh đạo của bộ, ngành; Hội đồng ph i hợp PBGDPL cấp tỉnh 

trong chỉ đạo, hướng d n tổ chức thực hiện Đề án; chủ động ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. 

                                           
1
 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trư ng và Ủy ban Dân tộc; các tỉnh, thành ph  

trực thuộc trung ương:Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh H a, Khánh Hòa, Đồng Nai và   c Trăng  
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- Căn cứ điều kiện, t nh h nh thực ti n để xây dựng tiêu chí riêng và tổ 

chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL trong phạm vi l nh 

vực, địa bàn quản l    

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án hàng năm gửi về Bộ Tư pháp - Cơ 

quan Thư ng trực Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương (qua Vụ PBGDPL 

và được tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp hàng năm) theo th i hạn quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp để báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương.  

3. Bộ Tư pháp - Cơ quan Thư ng trực Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung 

ương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và yêu c u thực ti n, tham 

mưu, chỉ đạo, hướng d n, ph i hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thực hiện thí điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; thư ng xuyên 

theo dõi, tháo gỡ kh  khăn, vướng mắc trong quá tr nh thí điểm; xây dựng và 

ban hành tiêu chí chung và ph i hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện thí điểm trong việc xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung      

tiêu chí. 

4. Đề nghị Bộ Tài chính chủ tr , ph i hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương 

sửa đổi, bổi sung/thay thế Thông tư liên tịch s   4/   4/TTLT-BTC-BTP ngày 

 7/  /   4 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản 

l , sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác 

PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của ngư i dân tại cơ sở, trong đ  quy 

định nội dung chi, mức chi phù hợp với thực tế phục vụ hoạt động thí điểm 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL  

5. Đề nghị thành viên Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương là đại 

diện Lãnh đạo Bộ Tài chính sớm tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động 

PBGDPL; thành viên Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương là đại diện Lãnh 

đạo Bộ Kế hoạch và Đ u tư tham mưu cơ chế, chính sách huy động các nguồn 

v n đ u tư cho công tác PBGDPL, trong đ  c  nhiệm vụ đánh giá hiệu quả 

công tác PBGDPL theo phân công tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ph i 

hợp PBGDPL trung ương năm      (ban hành theo Quyết định s   4/QĐ-HĐPH 

ngày   /  /     của Chủ tịch Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương). 

Trên đây là hướng d n triển khai thực hiện Quyết định s  979/QĐ-TTg 

ngày   /8/     của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới 

hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, Hội đồng 

ph i hợp PBGDPL trung ương đề nghị bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh kịp th i triển khai thực hiện. 
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Trong quá tr nh thực hiện, nếu c  vướng mắc, kh  khăn, đề nghị phản 

ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Tr n Văn 

Tùy, điện thoại   4 6 7  9480 / 0984306959) để ph i hợp tháo gỡ kịp th i /  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Thư ng trực Chính phủ  

 Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng ph i hợp PBGDPL 

trung ương (để báo cáo);  

- Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thư ng trực Hội đồng  

 ph i hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 

- Các Ph  Chủ tịch Hội đồng ph i hợp PBGDPL  

trung ương (để biết); 

- Thành viên của Hội đồng ph i hợp  

 PBGDPL trung ương (để biết); 

- Thành viên Tổ Thư k  giúp việc Hội đồng  

ph i hợp PBGDPL trung ương (để tham mưu thực hiện); 

- Tổ chức pháp chế/đơn vị tham mưu công tác PBGDPL 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức 

đoàn thể (để thực hiện); 

-  ở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc TW (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ Thư k  Hội đồng, Vụ PBGDPL  

TM. H   ĐỒNG 

KT. CH  TỊCH 

PHÓ CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG B  TƯ P ÁP 

Nguyễn Thanh Tịnh 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-09-23T14:08:40+0700
	Việt Nam
	Phan Hồng Nguyên<nguyenph@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-09-26T09:09:12+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tịnh<tinhnt@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-09-26T09:12:27+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-30T09:59:35+0700


		2022-09-30T09:59:31+0700




