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SỞ TƢ PHÁP 

 
Số:       /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lào Cai, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chƣơng trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật  

cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025   

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP TỈNH LÀO CAI  

 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;   

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Lãnh đạo hai ngành và căn cứ đề nghị của 

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phối hợp về phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông/bà Trưởng phòng, phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp; Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo - Trường học, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Lào Cai; Trưởng phòng, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; Bí 

thư các huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Trung ương ĐTNCSHCM; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Ban Thường vụ ĐTNCSHCM tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; 

- Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn; 

- Lưu: VT,STP,TĐ.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quỳnh 
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƢ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự do – Hạnh phúc 

     

 

CHƢƠNG TRÌNH PHỐI HỢP  

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-STP ngày      /10/2021  

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) 

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên và công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp 

với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Tỉnh 

đoàn Lào Cai) thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Lào Cai (sau đây 

gọi là hai ngành) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu niên.  

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên, nâng cao 

nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong 

việc giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

tổ chức Đoàn thông qua việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tinh 

thần thượng tôn pháp luật trong thanh, thiếu niên.  

- Phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi ngành; nâng cao trách nhiệm của Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Đoàn thanh niên) và ngành Tư 

pháp các cấp trong triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp tại điểm 1 Mục 

I Phụ lục của Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND. 

2. Yêu cầu:  

- Công tác phối hợp giữa hai ngành phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mỗi 

ngành; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là cơ quan đơn vị đầu mối và 

cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.  

- Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, 

phong phú, kịp thời, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.  

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:  
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1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Đồng thời ban 

hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn, cơ quan tư 

pháp các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho đối tượng 

là thanh, thiếu niên. 

 - Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Phối hợp thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; các Huyện 

đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Phát huy đầy đủ vai trò của Tỉnh đoàn Lào Cai trong thực hiện các nhiệm vụ là 

thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh. 

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Đưa công tác PBGDPL vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu niên; các hoạt động do Đoàn thanh niên làm nòng cốt.  

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các cấp bộ Đoàn từ tỉnh 

đến cơ sở.           

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.                                                                

5. Duy trì và mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu 

niên có hiệu quả tại các sở Đoàn- Hội - Đội trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức tọa đàm, 

diễn đàn, hội thi sân khấu hóa; các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam" (09/11); tổ chức các Phiên toà giả định; mô hình "Tủ 

sách pháp luật"; Câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật"... Đưa nội dung tuyên truyền 

pháp luật vào nội dung chính trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội và lồng 

ghép tuyên truyền pháp luật trong các phong trào hoạt động thường kỳ do Đoàn Thanh 

niên tổ chức. Tập trung tuyên truyền cho thanh, thiếu niên các chủ trương chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của 

đối tượng này, trong đó chú trọng tuyên truyền: Hiến pháp; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Thanh niên; Luật Hôn nhân và 

gia đình; Luật Hộ tịch; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ 

quân sự; Luật Giáo dục; Luật Việc làm; Luật Trẻ em..... 

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp. 
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật để thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho thanh thiếu niên dưới hình thức trực quan sinh động, ngắn gọn, dễ 

hiểu, dễ nhớ như: tờ rơi, tờ gấp; hỏi – đáp pháp luật; thông tin pháp lý cấp phát cho tủ 

sách pháp luật của các cấp bộ đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật cho 

thanh thiếu niên.  

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Lào Cai.  

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp.   

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động này. Tăng cường đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự có nội dung giới thiệu 

các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên; phản ánh hoạt 

động của cấp bộ đoàn, cơ quan tư pháp các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối 

tượng này; gương sáng thanh, thiếu niên trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, vận 

động nhân dân chấp hành pháp luật, vươn lên xóa đói giảm nghèo trên các chuyên 

mục, bản tin, tọa đàm, sân chơi trên sóng phát thanh - truyền hình và hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở như: Các chuyên mục: "Nhà nước và Pháp luật", "Truyền hình 

thanh niên", "Phát thanh thanh niên", "Ứng xử tuổi mới lớn"; Bản tin "Chính sách 

pháp luật"; Tọa đàm "Đi lên từ bản"; Sân chơi "Em yêu Lào Cai". Các chuyên mục 

giới thiệu văn bản mới trên trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Lào Cai, trang thông 

tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Lào Cai.    

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

phối hợp: 

8.1. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp: Lồng ghép trong hoạt động 

kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, kiểm tra công tác tư pháp, kiểm tra công tác 

đoàn và phong trào thanh niên hàng năm. 

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Lào Cai. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8.2. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp; biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển 

khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên:  

- Sơ kết: Quý IV/năm 2023; 

- Tổng kết: Quý IV/năm 2025. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1. Sở Tƣ pháp:   
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- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với 

các Huyện đoàn, Thành đoàn, Thị đoàn ký kết và tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình phối hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung do đơn vị được giao chủ trì tại Phần II của Chương trình phối hợp này. 

- Tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai Chương trình phối hợp và chủ trì 

cuộc họp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm giữa hai ngành. 

2. Tỉnh đoàn Lào Cai: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện đoàn, Thành đoàn, Thị đoàn phối hợp với 

Phòng Tư pháp cùng cấp ký kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra 

của Chương trình phối hợp.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nội dung do đơn vị được giao chủ trì tại Phần II của Chương trình phối hợp này. 

- Chủ trì thống kê số lượt thanh niên được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật hàng năm trên địa bàn tỉnh (chia theo giới tính, dân tộc, địa bàn sinh sống) được  

quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định 

chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/02 

của năm liền kề sau năm báo cáo để tổng hợp gửi Sở Nội vụ. 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị theo định kỳ 6 tháng (trước 

ngày 15/6) và năm (trước ngày 15/12) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo chung 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai ngành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Biện pháp bảo đảm thực hiện: 

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành mình thực hiện Chương trình phối hợp; Thường xuyên phối hợp trong việc chỉ 

đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. 

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/01), Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ 

chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đề xuất các giải 

pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm tiếp theo. 

- Giao cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp và Ban Tuyên giáo - 

Trường học, Tỉnh đoàn Lào Cai là đơn vị đầu mối thường trực tham mưu cho lãnh đạo 

Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc hướng dẫn triển khai, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp. 

2. Kinh phí thực hiện: Hàng năm, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Lào Cai chủ động lập 

dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị được giao chủ trì gửi Sở Tài chính 

thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí thực hiện. Đồng thời huy động 

kinh phí từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và lồng ghép với việc 

triển khai các Chương trình, Đề án khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội 

dung của Chương trình phối hợp đề ra./. 
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