
Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 202/HĐPHPBGDPL ngày 15/02/2023 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Đề 

án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và Kế hoạch số 

2973/KH-UBND ngày 01/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm thực hiện 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện 

Bảo Lâm (gọi tắt là Đề án). Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu chung trong thực hiện Đề án  

- Bám sát các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công 

tác  PBGDPL theo tinh thần Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80- 

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác  PBGDPL, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tăng cường sự quan 

tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và 

sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với Mặt trận, các  đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai 

các nhiệm vụ của Đề án.  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL 

huyện trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở, ban, ngành, địa phương 

và sự chủ động, sáng tạo của cơ sở; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

cấp huyện, cấp xã trong triển khai Đề án. 

- Quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm kinh phí 

thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù, khó khăn, nhất là người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, trẻ em.  

2. Các nhiệm vụ cụ thể  

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện Đề án tại Kế hoạch số 2973/KH-UBND ngày 01/12/2022 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm bằng hình thức phù hợp.  
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- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá  kết 

quả thực hiện Đề án; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong hỗ trợ và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.  

- Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai Đề án và 

các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 2973/KH-UBND ngày 

01/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm; bố trí kinh phí, nguồn lực và các 

điều kiện bảo đảm, cần thiết cho việc thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện 

(tổng hợp chung trong báo cáo công tác tư pháp hàng năm) về Phòng Tư pháp để 

tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
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