
I. Phương hướng đẩy mạnh công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai 
trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của công 
tác PBGDPL đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, là 
nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh 
đạo, xây dựng, củng cố Nhà nước pháp 
quyền XHCN, đảm bảo quyền con người 
và quyền công dân; coi đó là một bộ phận 
không thể tách rời 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, góp phần đưa chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
thực sự đi vào cuộc sống trở thành ý thức, 
hành động của từng cá nhân, tổ chức trong 
xã hội. 

2. Tăng cường và đổi mới toàn diện, sâu 
sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền đối với công tác PBGDPL; xác định 
Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong công 
tác PBGDPL, đồng thời cũng là trách nhiệm 
của toàn dân trong việc tìm hiểu, tuân thủ 
và chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

3. Xác định giáo dục pháp luật là tiền 
đề mang tính quyết định đến việc hình 
thành và nâng cao ý thức pháp luật cho 
mọi người, là một trong những biện pháp cơ 
bản có ý nghĩa chiến lược nhằm bồi dưỡng, 
xây dựng, hình thành nhân cách thế hệ con 
người mới, đáp ứng các yêu cầu của xã hội 
hiện tại và tương lai trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế.

II. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai 
tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất 
là trách nhiệm được giao trong công tác 
PBGDPL; thường xuyên theo dõi, rà soát, 
đánh giá các chính sách, thể chế, quy định 
pháp luật, kịp thời ban hành mới, đề xuất 
sửa đổi, bổ sung các quy định không khả 
thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn 
công tác PBGDPL, đảm bảo tính linh hoạt 
cho công tác PBGDPL.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL 
trong đó xác định rõ vai trò của cơ quan 
quản lý, điều phối và cơ quan, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao chất 
lượng tham mưu của Bộ Tư pháp; đổi mới 
phương thức kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời; 

chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các 
mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu 
dương các gương điển hình trong PBGDPL 
và có biện pháp khắc phục những hạn chế, 
thiếu sót trong thực hiện PBGDPL ngay 
trong từng địa phương, tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, kể cả việc áp dụng chế tài kỷ luật 
đối với người đứng đầu.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả 
công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, 
pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban 
hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, 
ngành, địa phương. Tiếp tục đổi mới nội 
dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình 
thức, cách thức triển khai thực hiện bảo 
đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với 
nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa 
bàn, lĩnh vực; bám sát các vấn đề dư luận 
xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 
luận xã hội, các vấn đề nổi cộm; triển khai 
thực hiện nghiêm túc Luật tiếp cận thông 
tin; Tăng cường các hoạt động đối thoại, 
giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi 
hành pháp luật.

4. Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ thực 
hiện công tác PBGDPL; chức năng, nhiệm 
vụ có sự gắn kết giữa PBGDPL với truyền 
thông, thông tin pháp luật; củng cố, kiện 
toàn đội ngũ người làm công tác PBGDPL 
gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm 
công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, ï



hướng tới tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. 
Xây dựng chương trình, tài liệu chuẩn phục 
vụ công tác đào tạo tập huấn thường xuyên 
cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò, trách 
nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
các cấp, Ban Thư ký giúp việc và của cơ 
quan thường trực Hội đồng; xây dựng các 
giải pháp nhằm thắt chặt công tác phối hợp 
giữa các cấp, các ngành trong PBGDPL.

5. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật song 
song với phổ biến pháp luật, thường xuyên 
đổi mới chương trình, giáo trình, sách giáo 
khoa, phương pháp dạy học và đặc biệt là 
xây dựng chuẩn điều kiện về kiến thức, kỹ 
năng, phẩm chất cần thiết khác cho giáo 
viên, giảng viên của môn pháp luật, giáo 
dục công dân.

6. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho 
đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu số, người nghèo. Nhà nước tập 
trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính 
sách; cung cấp thông tin về pháp luật; 
chuẩn hóa tài liệu PBGDPL; tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ; bảo đảm nguồn lực thực 
hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù và 
tại các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện khó 
khăn. Đặc biệt, cần tập huấn, đào tạo đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục 
vụ nhóm yếu thế phải bảo đảm được chuẩn 
hóa, có đủ nhiệt huyết, kiến thức, kỹ năng 
và am hiểu về đối tượng cần PBGDPL; 

7. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phù 
hợp về ngân sách, tài chính phục vụ 
công tác PBGDPL theo hướng coi công 
tác PBGDPL là những hoạt động đặc thù 
mang tính mục tiêu, chú trọng hướng về 
cơ sở, các địa bàn khó khăn, chậm phát 
triển; ngân sách phải đủ và tương xứng với 
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; 
tiếp tục đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa 
nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL 
từ tài chính, con người đến kiến thức, kinh 
nghiệm, công nghệ, các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng…; tăng cường hợp tác quốc 
tế trong công tác PBGDPL.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong PBGDPL, xây dựng và mở 
rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua trang 
thông tin điện tử, trang facebook chính thức 
của các đơn vị trên cơ sở thực hiện thành 
công Đề án về tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 
giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo 
Quyết định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 26/4/2019; tăng cường hệ 
thống thông tin cơ sở góp phần đưa pháp 
luật đưa đến gần với người dân.

9. Phát huy sức mạnh của các phương 
tiện thông tin đại chúng, các cơ quan 
thông tấn, báo chí; tăng cường chất lượng 
các chuyên trang, chuyên mục về pháp 
luật trên cơ sở ưu tiên “giờ vàng” cho các 
chuyên mục đó.
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