
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-HĐPH ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT Nội dung công việc
Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thời gian
thực hiện

I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

1.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật
trong các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý tới toàn thể cán bộ và Nhân dân bằng hình
thức phù hợp; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các chính sách, pháp
luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng
thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự
thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và
soạn thảo văn bản.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

2.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung PBGDPL
trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của sở, ngành và các ứng dụng trên thiết bị di động;
thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; kết nối, chia sẻ, tăng cường tính tương
tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

3.
Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong
áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp
bằng các hình thức phù hợp.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

4.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và
gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông
tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn
phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích
công dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

5.
Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm
quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho
phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023
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6.
Rà soát đội ngũ Báo cáo viên pháp luật theo hướng chuyên sâu; chỉ công nhận, duy trì hoạt
động đối với Báo cáo viên pháp luật thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

7.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg; thường
xuyên theo dõi, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp
trong công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

8.
Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc
hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các ngành
thành viên
Hội đồng

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

II. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1.
Hướng dẫn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát và đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu
cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể; hướng dẫn sử
dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, cách thức PBGDPL.

Sở Tư pháp
Các cơ quan,

tổ chức
có liên quan

Năm 2023

2.
Tăng cường phối hợp, kết nối chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết
kiệm, hiệu quả.

Sở Tư pháp
Các cơ quan,

tổ chức
có liên quan

Năm 2023

3.

Hướng dẫn, định hướng việc tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất
bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia PBGDPL; phối hợp, hướng dẫn tổ chức
các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan
tâm khi có đề nghị của cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc cơ quan có thẩm
quyền.

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

4.
Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin
đại chúng

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023

5.

Tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các chương trình,chuyên trang,chuyên mục
PBGDPL với hình thức phong phú; tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các
chương trình giải trí trên truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính
sách pháp luật và bố trí vào các khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả; tổ chức các đợt
cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm

Đài PT –TH
tỉnh; Báo Hải

Dương

Các cơ quan,
tổ chức

có liên quan
Năm 2023



3

STT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thời gian
thực hiện

6.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức thực hiện PBGDPL
trong nhà trường theo quy định; chỉ đạo biên soạn tài liệu PBGDPL cho cán bộ quản lý, nhà
giáo, học sinh, sinh viên về nội dung giáo dục pháp luật trong các nhà trường

Sở Giáo dục
và Đào tạo

Sở Tư pháp
và các sở ngành,

liên quan
Năm 2023

7.
Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL
cho đội ngũ giáo viên, người làm công tác pháp chế trong ngành giáo dục; chuẩn hoá đội
ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật theo thẩm quyền

Sở Giáo dục
và Đào tạo

Sở Tư pháp
và cácsở ngành,

liên quan
Năm 2023

8.

Có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập pháp luật tại các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng
dạy môn học Pháp luật theo thẩm quyền; hoàn thiện nội dung giáo trình, chương trình đào
tạo; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ
PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, người làm công tác pháp chế,
người làm công tác giáo dục nghề nghiệp trong ngành lao động - thương binh và xã hội
góp phần đổi mới căn bản, toàn diện về lĩnh vực này

Sở Lao động
- Thương

binh và Xã
hội

Sở Giáo dục và
Đào tạo,

Sở Tư pháp
và một số sở,

ngành liên quan

Năm 2023

9.

Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành các
văn bản pháp luật quy định về kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL một cách linh hoạt,
phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL theo định hướng cơ chế kinh phí tại các văn
bản của Đảng và Nhà nước.

Sở Tài chính
Sở Tư pháp

và các sở, ngành
liên quan

Năm 2023

10.
Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tích cực tham gia công
tác PBGDPL tại cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; định kỳ bồi dưỡng kiến thức pháp
luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL

Công an tỉnh,
Bộ Chỉ huy

sự tỉnh

Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023

11.

Tổ chức phổ biến pháp luật cho các đối tượng là thành viên, hội viên do mình quản lý; động
viên, khuyến khích các thành viên, hội viên phát huy trách nhiệm xã hội tích cực tham gia tư
vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân; xây dựng, triển khai các mô hình,
cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác này

Hội Luật gia
tỉnh; Đoàn

Luật sư tỉnh;
Ban Quản lý
các KCN tỉnh

Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023
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12.

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên của MTTQ trực tiếp tham gia PBGDPL; thường
xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này;
chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan Nhà nước và
Nhân dân,vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện,giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan
Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL;
đổi mới hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung PBGDPL
trên mạng xã hội, mạng viễn thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này

Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc

Việt Nam tỉnh
và các tổ chức
thành viên của

Mặt trận

Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023

13.
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Sở Tư pháp
Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023

14.Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Sở Tư pháp

Các sở, ngành
có liên quan

15.
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công
tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh

Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023

16.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần
chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn
2021-2027”

Công an tỉnh
Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023

17.
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”

Sở Lao động -
Thương binh

và Xã hội

Các sở, ngành
có liên quan Năm 2023


