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Số:          /UBND-TP 

V/v hướng dẫn công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các phòng ban, đoàn thể thành phố Cao Bằng; 

               - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 753/UBND-NC ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các phòng ban, 

đoàn thể thành phố Cao Bằng và Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện một 

số nội dung sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ các các nội dung, 

nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Trong giai đoạn 2022-2027, Thủ tướng Chính phủ không đặt ra yêu cầu 

ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027, đo đó đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục 

pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành (Theo Phụ lục 

kèm Công văn này) các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và yêu cầu tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn 

vị, địa phương chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban 

hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 

trong đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế gắn với thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn trọng 

yếu về an ninh; có các giải pháp đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội tham 

gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Về nội dung, cách thức tổ chức thực hiện: bám sát các nhiệm vụ được 

giao tại các Kế hoạch trên, tập trung đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo 
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dục pháp luật bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lấy người dân 

làm trung tâm. 

+ Về nội dung: chú trọng quan tâm bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã 

hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; 

các  nội dung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; các quy định pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với 

xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành pháp luật. Chú trọng việc tiếp tục phổ biến, thông tin các nội dung chính 

sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19, trong đó có các vấn đề an 

sinh như y tế, giáo dục, việc làm cho người dân. 

+ Về hình thức: bên cạnh các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục 

pháp luật truyền thống, cần đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và 

mạng xã hội… để phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, tăng cường các hoạt 

động thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành 

pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả 

và nhân rộng việc thực hiện. 

- Ưu tiên, bố trí, đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng (qua Phòng Tư 

pháp). Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 và tổng hợp 

báo cáo kết quả về Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố Cao Bằng 

Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục 

phát huy vai trò tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng các 

hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phù 

hợp. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình đề xuất kịp thời 

các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ 

quan, đơn vị. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có trọng 

tâm, trọng điểm. 

3. Về việc tổ chức tổng kết một số văn bản về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật  

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong 

việc tổng kết, Bộ Tư pháp sẽ ban hành Kế hoạch chung tổng kết 10 năm thực 

hiện Luật PBGDPL, Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTP-BGDĐT ngày 
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16/11/2010 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc phối 

hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và Chương 

trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp 

và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hoà giải ở cơ 

sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022. 

Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đoàn thể, địa 

phương có liên quan chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

ban hành Kế hoạch chung tổng kết các văn bản nêu trên sau khi có Kế hoạch 

tổng kết của Sở Tư pháp. 

4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật phải thường xuyên tổ chức rà soát, củng cố, kiện 

toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tốt đúng quy định của Thông 

tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong việc công 

nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

5. Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 09-11 (Ngày Pháp luật Việt Nam) 

Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 

trong năm 2022 được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương sớm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, các hoạt động hưởng 

ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt tập 

trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, tháng 11 với định hướng sau đây: 

- Về nội dung: Cần bám sát Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của 

tỉnh, thành phố, của ngành, của địa phương trong năm 2022, gắn việc hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật; trọng tâm tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, 

văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; những vấn đề dư luận, xã 

hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền những 

nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cải cách hành 

chính; bảo vệ môi trường; đất đai;  xử lý vi phạm hành chính…kịp thời phản 

ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận 

trong toàn xã hội. 

- Về hình thức: Phát huy đầy đủ vai trò của các phương tiện thông tin đại 

chúng và và hệ thống loa truyền thanh cơ sở tham gia công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng 

xã hội; thông qua Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, tư 

vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao... 

- Về khẩu hiệu: Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên 

truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại 

chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2022). 

- Giao Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt 

chính trị - pháp lý sâu rộng trong Nhân dân; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp theo 

quy định. 

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

62/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019 - 2022” năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng và Kế hoạch số 

30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, 

đúng tiến độ các các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. 

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giao 

Phòng Tư pháp căn cứ hướng dẫn của Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thực 

hiện tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp, khen thưởng 

những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực 

hiện Đề án theo thời gian cấp trên quy định. 

- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 15/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng 

cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Một số nhiệm vụ khác 

- Tăng cường đẩy mạnh truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao 

hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của 

công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải trong giải 
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quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng thông qua hòa 

giải ở cơ sở. 

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng 

lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương. 

- Huy động lực lượng công an, vận động đội ngũ luật sư, luật gia, người 

đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định 

của pháp luật và đang sinh sống tại địa bàn tham gia hỗ trợ công tác hòa giải ở 

cơ sở. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở 

cơ sở, lồng ghép kỹ năng dân vận khéo trong hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình 

độ, năng lực của hòa giải viên nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết mâu thuẫn, 

tranh chấp nảy sinh ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp. 

- Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng, 

tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở (như phát hành tài 

liệu điện tử, thành lập nhóm zalo, facebook... để trao đổi, thảo luận kiến thức, 

nghiệp vụ, kinh nghiệm giữa tập huấn viên với hòa giải viên và giữa các hòa giải 

viên; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình hòa 

giải của hòa giải viên); chủ động tham khảo, tương tác trao đổi để sử dụng, khai 

thác có hiệu quả các tài liệu điện tử do Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn). 

- Thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hòa giải ở cơ sở của xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg (chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 2) và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, 

đặc biệt quan tâm bố trí đủ nguồn kinh phí chi thù lao vụ, việc hòa giải cho hòa 

giải viên tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

III. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 

số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 

3510/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch 

số 30/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/
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xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

- Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện công tác này; rà soát, đánh giá mức độ thực 

hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định mới để có kế hoạch triển khai các giải 

pháp duy trì kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tập huấn, hướng dẫn chấm 

điểm, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng hình 

thức phù hợp; bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ. 

2. Về đánh giá, công nhận, sử dụng kết quả xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trong việc đánh giá các chuẩn khác theo quy định của pháp 

luật 

 Từ năm 2022 và các năm tiếp theo, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

Trên đây là hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề 

mới phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng (qua 

Phòng Tư pháp) để xem xét, kịp thời giải quyết./. 

 
 Nơi nhận:     
 - Như trên; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

 - Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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