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Kính gửi: 

  - Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

  - Các trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; 

  - Đài Truyền thanh – truyền hình huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 2416/KH-BTP tổ chức 

Cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho 

thanh, thiếu niên” nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, 

giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới đa dạng hóa các 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên 

phạm vi cả nước. Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến 

ngày 30/10/2018. Thể lệ và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Tĩnh, Báo Pháp luật Việt Nam. Cơ 

cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích 

và giải phụ. 

 Để Cuộc thi được tổ chức thành công, UBND huyện đề nghị các ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Thạch 

Hà, UBND các xã, thị trấn hưởng ứng Cuộc thi, thông tin, tuyên truyền và vận 

đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các thành viên, hội viên trong 

tổ chức, đoàn thể và người dân tích cực tham gia Cuộc thi. Đề nghị Đài Phát 

Truyền thanh – truyền hình huyện tích cực đưa tin về nội dung, thể lệ Cuộc thi. 

 Các bài dự thi đề nghị được gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo 

dục pháp luật) – Số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chậm 

nhất vào ngày 30/10/2018 hoặc gửi về Phòng Tư pháp. 



 Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Phòng Tư pháp (điện thoại: 0946648767, 

đồng chí Trần Thị Hồng Thắm) hoặc trực tiếp liên hệ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 02462739469, đồng chí Nguyễn Thị Tâm)./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (đế báo cáo);    
- Lưu: VT,TP.                                                      
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ĐỀ CƢƠNG 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2018 

 
 

NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA 

1. Tự kiểm tra công tác PBGDPL bao gồm: 

1.1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện. 

- Ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2018; các văn bản chỉ đạo triển khai 

PBGDPL. 

- Việc chỉ đạotuyên truyền, phổ biến các Luật, văn bản pháp luật mới 

được Quốc hội khóa XIVthông qua. 

- Hoạt động phối hợp PBGDPL giữa các ngành, đoàn thể cấp xã 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình, cách làm mới 

sáng tạo linh hoạt trong công tác PBGDPL. 

- Việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 



- Tình hình triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017 - 2021. 

1.2. Kết quả PBGDPL: Ghi rõ trong năm thực hiện được bao nhiêu cuộc 

tuyên truyền, nội dung, hình thức (đánh giá mức đạt theo kế hoạch) 

1.3. Việc bố trí nguồn lực để thực hiện công tác PBGDPL. 

- Lực lượng tham gia công tác PBGDPL: số lượng, chất lượng đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên (nếu có). 

- Kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL. 

2. Tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

2.1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện (Nêu các văn bản chỉ đạo, tập 

huấn, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở) 

2.2. Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (tổng số vụ việc; số vụ 

việc hòa giải thành; số vụ việc hòa giải không thành; số vụ việc đang hòa giải 

theo biểu gửi kèm). 

 2.3. Kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

thành ở cơ sở (nếu có). 

2.4. Công tác chuẩn bị, tổ chức tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi huyện. 

2.5. Công tác kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở. 

2.6. Kinh phí bố trí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Tự kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

 3.1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện. 

 - Nêu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dưng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá công 

nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình, mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nội dung bổ sung của Bộ tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020. 

 3.2. Công tác quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện công tác chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 
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