
I. PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục phát triển quan điểm, chủ 
trương của Đảng về công tác thi hành pháp 
luật, khâu đầu tiên là PBGDPL nhằm tiếp 
tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của công tác này trong hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN.

2. Nhận thức sâu sắc PBGDPL là một 
bộ phận của công tác giáo dục chính trị - tư 
tưởng, nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính 
trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chú trọng 
công tác thông tin pháp luật. Cán bộ, công 
chức và công dân có trách nhiệm chủ động 
tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước bảo 
đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện 
quyền được thông tin về pháp luật.

3. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận 
thức của cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đơn vị 
thuộc Bộ, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai 
trò và trách nhiệm đối với công tác PBGDPL; 
tăng cường và đổi mới toàn diện, sâu sắc sự 
lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả 
của cấp ủy Đảng đối với công tác PBGDPL.

4. Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW, Thông báo số             74-TB/TW, 
Kết luận số 04-KL/TW với thực hiện các Nghị 
quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/
TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác 
xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp, các 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và các 
văn kiện khác của Đảng, Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật.

5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

PBGDPL; thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng, 
hướng dẫn nội dung pháp luật cần tập trung 
phổ biến, giáo dục theo hướng bám sát nhu 
cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đất nước 
và Bộ, ngành, địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI 
GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ
1.1. Tiếp tục tăng cường truyền thông, 

phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành, toàn xã hội nói chung và 
cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư 
pháp về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL. 

1.2. Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, nghiên cứu, 
tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính 
sách về công tác PBGDPL theo hướng tham 
mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng xem 
xét, ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị số 
32-CT/TW nhằm đáp ứng yêu cầu của công 
tác PBGDPL trong tình hình mới. 

1.3. Tập trung làm tốt chức năng của 
Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ quản 
lý nhà nước về công tác PBGDPL; tăng 

cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, 
ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác 
PBGDPL; trong đó chú trọng đổi mới, nâng 
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL Trung ương.

1.4. Tiếp tục chú trọng công tác chỉ đạo, 
hướng dẫn nghiệp vụ, nội dung, hình thức 
PBGDPL theo hướng thông tin, phổ biến 
luật, pháp lệnh mới được thông qua, các 
nội dung pháp luật thiết thực với người dân, 
doanh nghiệp, phổ biến mục tiêu, chính sách 
các văn bản luật trong quá trình soạn thảo; 
những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm 
hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Định 
hướng, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL 
phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức Bộ 
Tư pháp và đối tượng ở địa phương, cơ sở. 
Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm 
bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL 
cho nhóm đối tượng đặc thù, giáo dục pháp 
luật trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác 
thông tin về pháp luật gắn với triển khai thực 
hiện nghiêm túc Luật Tiếp cận thông tin.

1.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL 
của Bộ, báo cáo viên pháp luật Trung ương, 
cán bộ pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể 
Trung ương; đổi mới cách thức tập huấn, 
bồi dưỡng theo hướng tập trung chuyên sâu 
vào kỹ năng PBGDPL và giải đáp, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp luật. Xây dựng 
chương trình, tài liệu chuẩn phục vụ công tác 
đào tạo tập huấn thường xuyên cho đội ngũ ï



báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật.

1.6. Tham mưu giải pháp về cơ chế kinh 
phí PBGDPL cho các Bộ, ngành, đoàn thể, 
địa phương, nhất là các địa phương chưa tự 
cân đối được ngân sách và chú trọng bố trí 
kinh phí PBGDPL cho các đối tượng đặc thù 
theo quy định của Luật PBGDPL; đẩy mạnh 
xã hội hóa công tác PBGDPL; chú trọng lồng 
ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện 
các chương trình, đề án có liên quan để bảo 
đảm sử dụng có hiệu quả nguồn lực.

1.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác PBGDPL; xây dựng 
và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua 
Cổng/Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội; 
xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử gắn với 
việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; 
phát triển mạng lưới các thiết chế hỗ trợ pháp 
luật cho người dân tại cơ sở.

1.8. Chú trọng việc kiểm tra, sơ kết, tổng 
kết; xây dựng, hướng dẫn các mô hình, hình 
thức PBGDPL mới, hiệu quả để các Bộ, 
ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, 
nhân rộng.

2. Giải pháp
2.1. Bám sát và tranh thủ triệt để sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, 
Lãnh đạo Bộ trong công tác PBGDPL; tăng 
cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong và 
ngoài Bộ.

2.2. Thực hiện tốt, kịp thời công tác ban 
hành Kế hoạch hằng năm và theo đợt triển 
khai công tác PBGDPL, trong đó xác định 

nội dung PBGDPL sát với yêu cầu thực tiễn; 
lựa chọn hoạt động bảo đảm tính khả thi, có 
trọng tâm, trọng điểm.

2.3. Đa dạng hóa các hình thức hoạt 
động của Hội đồng, Ban Thư ký; có sự phân 
công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên Hội 
đồng, Ban Thư ký; chuẩn bị kỹ nội dung cần 
lấy ý kiến tại Phiên họp Hội đồng để việc góp 
ý thực sự có chất lượng, hiệu quả. Lựa chọn, 
xác định tư vấn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 
có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát 
chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

2.4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy cán bộ của Vụ Phổ biến, 
giáo dục pháp luật theo hướng nâng cao 
chất lượng, kỹ năng công tác của công chức 
trong đơn vị trong việc tham mưu Ban cán 
sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ về công tác 
PBGDPL. Từ đó, xây dựng Vụ trở thành đầu 
mối truyền thông pháp luật, từ giai đoạn xây 
dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
đến giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện; 
thực hiện quản lý, hướng dẫn về công tác 
PBGDPL; từng bước thực hiện xã hội hóa 
công tác PBGDPL, xây dựng Đề án riêng 
về xã hội hóa công tác PBGDPL trình Thủ 
tướng Chính phủ.

2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL trung ương và hoạt động của 
Bộ Tư pháp. Quan tâm khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
PBGDPL.

CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ TƯ PHÁP

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ 
TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN TỚI 

(Báo cáo số 158-BC/BCSĐ ngày 25/11/2019 của Ban cán sự 
đảng Bộ Tư pháp về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
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 và phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp trong thời gian tới)
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