
I. Tình hình quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 
32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 
04-KL/TW

Với quan điểm “Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ 
thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, 
ngay sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 
được ban hành, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 
Trung ương đã phối hợp với các Ban của Đảng ở 
Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị tại Hội nghị 
công tác tư pháp toàn quốc tổ chức từ ngày 14/4 
đến ngày 17/4/2004. Sau Hội nghị, Ban cán sự 
đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn 
thể ở Trung ương, cấp ủy, Uỷ ban nhân dân, Hội 
đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã khẩn trương 
tổ chức phổ biến Chỉ thị tới cấp uỷ, tổ chức đảng, 
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên của bộ, ngành, đoàn thể mình và 
các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú.

Để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ 
thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, 
hạn chế trong thực tiễn của việc lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng đối với công tác PBGDPL, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã chỉ đạo 
tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm (ngày 
18/4/2007) và ngày 11/5/2007, ra Thông báo kết 
luận số 74-TB/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 32-CT/TW. Tiếp theo đó, trên cơ sở báo 
cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW 
trên phạm vi toàn quốc (Báo cáo số 108/BC-BCS 
ngày 20/12/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Tư 
pháp về tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-
CT/TW),  ngày 19/4/2011 Ban Bí thư Trung ương 
Đảng khóa XI đã ban hành Kết luận số 04-KL/TW 
về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 32-CT/TW, 
Thông báo kết luận số 74-TB/TW, Kết luận số 04-

KL/TW đã được các cấp ủy đảng tổ chức quán 
triệt, phổ biến một cách nghiêm túc, rộng rãi đến 
các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các 
tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; 
đã tiến hành sơ kết, tổng kết từ Trung ương đến 
cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải 
pháp mới nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
hơn; nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và 
đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác 
PBGDPL đã có chuyển biến rõ rệt; thường xuyên 
quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, 
phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thể và các doanh nghiệp trong 
tổ chức thực hiện PBGDPL. Nhờ đó, công tác 
PBGDPL đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu và 
thực chất hơn, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự 
ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước 
và quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của 
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.                                                                                                                                            

II. Công tác ban hành kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW; Kết 
luận số 04-KL/TW

Ở Trung ương, thực hiện yêu cầu của Chỉ thị 
về việc xây dựng kế hoạch, chương trình dài hạn 
về PBGDPL, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban 
cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các bộ, ban, 

ngành ở Trung ương và địa phương đã ban hành 
nhiều văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện các 
chương trình, kế hoạch PBGDPL như: Nghị quyết/
Thông tri, Thông báo/Kết luận, Chỉ thị, Chương 
trình hành động, Quyết định, Kế hoạch, Công 
văn/Hướng dẫn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, 
sát với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp 
với đối tượng và địa bàn, xác định rõ trách nhiệm 
của các cá nhân, tổ chức liên quan trong từng giai 
đoạn và từng năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 
góp phần thực hiện công tác PBGDPL đồng bộ, 
nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành.

III. Công tác phối hợp của các cấp, các 
ngành, đoàn thể trong việc triển khai, quán triệt, 
tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo 
kết luận số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW

1. Công tác phối hợp thông qua cơ chế 
hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Trong những năm qua, thực hiện chức năng 
của mình, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp 
đã kịp thời ban hành Chương trình, Kế hoạch hoạt 
động hàng năm; tư vấn nội dung trọng tâm, hình 
thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, vùng 
miền. Số lượng thành viên tham gia Hội đồng 
ngày càng nhiều hơn theo hướng phát huy vai trò 
của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công 
tác PBGDPL (tại 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 27/2013/
QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần 
và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL đã bổ sung thêm 04 cơ quan là thành 
viên Hội đồng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây 
dựng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao). Hội đồng các cấp đã ban hành 
Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên; thành lập Ban Thư ký giúp việc; 

ï



thông qua Kế hoạch hoạt động hằng năm và cả 
nhiệm kỳ. 

Đến nay, thiết chế Hội đồng phối hợp 
PBGDPL đã khẳng định vị trí, vai trò trong tư vấn, 
tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ 
được giao theo Luật PBGDPL, nhất là hoàn thiện 
thể chế, chính sách, định hướng chủ đề, nội dung, 
hình thức PBGDPL cần chú trọng thực hiện.

2. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ 
chức ở các bộ, ngành, địa phương

Với nhận thức công tác PBGDPL là nhiệm 
vụ chung của cả hệ thống chính trị, các Ban cán 
sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành ở Trung 
ương đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức 
năng xây dựng và thực hiện các chương trình phối 
hợp về PBGDPL thông qua nhiều hình thức khác 
nhau như Nghị quyết phối hợp, Chương trình phối 
hợp, Quy chế phối hợp1.

Trên cơ sở các Chương trình phối hợp giữa 
các bộ, ngành ở trung ương, các cơ quan, đoàn 
thể ở địa phương đều đã chủ động ký kết các 
chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công 

1 Nghị quyết liên tịch số 813/2008/NQLT-TTCP-
UBTWWMTTQVN-TWHNDVN ngày 13/5/2008 giữa Thanh 
tra Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Trung ương Hội nông dân Việt Nam về Quy chế phối hợp 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán 
bộ, nhân dân ở xã , phường, thị trấn; Quy chế phối hợp số 
3877-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/2/2019 giữa Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên môi trường về phối hợp công tác giữa Bộ 
Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chương trình phối 
hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa 
Bộ Tư pháp và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn 
pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong 
xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; Chương trình số 
28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban 
Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp 
PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt 
động tư pháp giai đoạn 2015-2020…

tác PBGDPL, trong đó chú trọng PBGDPL 
cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 
PBGDPL. Việc thực hiện các Chương trình, Kế 
hoạch đó đã nâng cao được trách nhiệm của các 
ngành, phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị trong 
tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. 

3. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo kết 
luận số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, 
Thông báo kết luận số 74-TB/TW, Kết luận số 
04-KL/TW, các văn bản quy phạm pháp luật về 
PBGDPL, việc kiểm tra công tác PBGDPL tại 
các bộ, ngành, địa phương được thực hiện hàng 
năm thông qua kế hoạch kiểm tra của Hội đồng 
phối hợp PBGDPL Trung ương (Bộ Tư pháp là 
cơ quan thường trực Hội đồng). Các Đoàn kiểm 
tra của Hội đồng đã tiến hành kiểm tra việc thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo kết luận số 
74-TB/TW, Kết luận số 04-LK/TW, các nhiệm vụ 
được giao theo Luật PBGDPL; hoạt động của Hội 
đồng phối hợp PBGDPL; tổ chức triển khai các 
Chương trình, Đề án về PBGDPL...

Tính đến nay, riêng Hội đồng phối hợp 
PBGDPL Trung ương đã tổ chức được 60 Đoàn 
kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương. Qua kiểm 
tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm 
túc tổ chức triển khai công tác PBGDPL theo tinh 
thần chỉ đạo của Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo 
kết luận số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW và 
các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL. Trên 
cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Hội đồng 
phối hợp PBGDPL Trung ương, nhiều bộ, ngành 
và hầu hết các địa phương đều xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra định 
kỳ hoặc kiểm tra đột xuất công tác PBGDPL trên 
địa bàn (hàng năm, đều thành lập từ 2-3 đoàn 
kiểm tra về công tác PBGDPL)./.

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
 VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ 
THỊ SỐ 32-CT/TW, THÔNG BÁO SỐ 
74-TB/TW, KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW

 (Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/
TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân)
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