
1. Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Việc xây dựng, củng cố, kiện 
toàn, nâng cao năng lực, nghiệp 
vụ PBGDPL cho cán bộ thực hiện 
PBGDPL được chú trọng:

- Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung 
ương, các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân (UBND) đều giao tổ 
chức pháp chế làm đầu mối tham mưu, 
triển khai công tác PBGDPL liên quan 
đến ngành, lĩnh vực và cho cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. UBND các cấp đã giao cho Sở 
Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức 
tư pháp - hộ tịch là đầu mối tham mưu, 
giúp UBND và Chủ tịch UBND cùng 
cấp trong triển khai công tác PBGDPL 
tại địa phương. 

- Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên 
truyền viên pháp luật được củng cố, 
kiện toàn, ngày càng phát triển cả về 
số lượng và chất lượng. Tính đến hết 
tháng 12/2018, cả nước có 1.947 báo 
cáo viên pháp luật Trung ương, 7.003 
báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 17.766 
báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 
144.591 tuyên truyền viên pháp luật.

b) Công tác bồi dưỡng, tập huấn 
nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL và cập 
nhật kiến thức pháp luật mới được 

ngành Tư pháp và các bộ, ngành, đoàn 
thể, địa phương chú trọng hơn, chất 
lượng được nâng lên:

- Hằng năm, Bộ Tư pháp đều tổ chức 
02-03 hội nghị tập huấn kiến thức pháp 
luật và kỹ năng PBGDPL cho Báo cáo 
viên pháp luật Trung ương, 02-03 Hội 
nghị cho Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng 
PBGDPL.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cũng 
đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức 
hàng chục Hội nghị quán triệt, phổ biến 
các Luật, Pháp lệnh mới ban hành gắn 
với kỹ năng PBGDPL.

- Nội dung tập huấn chú trọng công 
tác quản lý nhà nước về PBGDPL 
gắn với đối thoại, tháo gỡ và giải đáp 
vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới 
nảy sinh từ thực tiễn; một số kỹ năng 
PBGDPL mới. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ các Đề 
án về PBGDPL, hằng năm, Bộ Tư 
pháp, Sở Tư pháp còn hỗ trợ tổ chức 
hàng chục lớp tập huấn kiến thức pháp 
luật, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ, 
công chức, báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật của Bộ, ngành, các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
tỉnh, cấp huyện. 

2. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí triển 
khai thực hiện

a) Bộ Tài chính đã ban hành hoặc 
phối hợp với Bộ Tư pháp các văn bản 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 
bảo đảm cho cho công tác PBGDPL: 
Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 
05/8/2005; Thông tư số 73/2010/TTLT-
BTC-BTP ngày 14/5/2010. 

b) Các bộ, ngành, địa phương đều 
đã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL 
trong kế hoạch ngân sách năm của 
mình. Nhiều nơi còn nhận được hỗ trợ 
của các tổ chức, cá nhân, dự án; huy 
động được sự đóng góp từ phía doanh 
nghiệp, cá nhân trong nước và nước 
ngoài. 

3. Chính sách xã hội hóa

a) Việc triển khai hoạt động xã hội 
hóa công tác PBGDPL được bộ, ngành, 

ï



đoàn thể, địa phương chú trọng hơn, 
gắn với hướng dẫn triển khai thực hiện 
Đề án  “Xã hội hóa công tác PBGDPL 
và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 
2016”. 

b) Một số mô hình xã hội hóa hoạt 
động PBGDPL được áp dụng mang lại 
hiệu quả như: “Quán cà phê với pháp 
luật”, “100 ly cà phê miễn phí”. 

c) Thông qua các Cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật, nhiều bộ, ngành, đoàn thể 
Trung ương và địa phương đã thu hút 
được một số doanh nghiệp, cá nhân, tổ 
chức tài trợ, nhất là qua các giải thưởng 
(Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp; Hội 
thi hòa giải viên giỏi…). Bộ Tư pháp 
đã triển khai một số hoạt động như: 
“chương trình sức nước ngàn năm” 
(phối hợp với Công ty cổ phần truyền 
thông Trường Thành) được phát sóng 
định kỳ hàng tháng trên VTV3, Đài 
truyền hình Việt Nam với nội dung 
tìm hiểu pháp luật thông qua tổ chức 
gameshow; triển khai Dự án nhà ga 
xanh (phối hợp vớiTrung tâm nghiên 
cứu trách nhiệm xã hội) đưa pháp 
luật vào chương trình ngoại khóa 
của 33 trường học trên toàn quốc…

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư của 
một số địa phương đã chủ động phối 
hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, 

cấp huyện tổ chức các đợt PBGDPL 
miễn phí cho nhân dân.

- Nhiều mô hình đã được áp dụng 
nhằm huy động Mặt trận Tổ quốc, 
Hội Luật gia, Hội Liên hiệp phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên, Đoàn Luật sư, Hội 
Cựu chiến binh tham gia PBGDPL 
như mô hình: “Nhóm nòng cốt ở cộng 
đồng dân cư” của Mặt trận Tổ quốc, 
“Tổ PBGDPL và trợ giúp pháp lý” ở xã, 
phường, thị trấn của Hội Luật gia; “Câu 
lạc bộ pháp luật” của Hội Liên hiệp phụ 
nữ (Hà Nội). 

- Một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa 
phương đã thu hút được các cá nhân, 
đơn vị, tổ chức đóng góp, tài trợ cho 
việc triển khai các hoạt động PBGDPL 
nhất là trong tổ chức thi tìm hiểu pháp 
luật như: Hội Nông dân Việt Nam (gần 
4 tỷ); Đà Nẵng (gần 6 tỷ); Hà Tĩnh (hơn 
5 tỷ); Hòa Bình (720 triệu); Long An 
(117 triệu); Quảng Trị (1,6 tỷ); Sóc 
Trăng (525.111.760 đồng); Thành phố 
Hồ Chí Minh (gần 7 tỷ); Tuyên Quang 
(443.660.000 đồng)... Tuy nhiên, còn 
nhiều địa phương chưa huy động được 
nguồn kinh phí tài trợ (Bắc Kạn, Lào 
Cai, Yên Bái, Điện Biên).

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN, NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT 
VÀ VIỆC BỐ TRÍ KINH PHÍ VÀ HUY ĐỘNG CÁC 
NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI THAM GIA CÔNG 

TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 (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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