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  Kính gửi:      
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố; 

    - Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; 
    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố;  

    - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thành phố; 
    - Các trường THPT số 1,2,3,4 Lào Cai; 

    - Trường THPT Chuyên Lào Cai; 
    - Trường THPT Nội trú tỉnh Lào Cai; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) 
về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 
trong tình hình mới. Trong những năm qua, Cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ 

và các đoàn thể các cấp chú trọng lãnh đạo và chỉ đạo các Chi bộ, chuyên môn và 
tổ chức đoàn thể trong cơ quan, địa phương triển khai đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền miệng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó nổi bật như trực tiếp hoặc phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị: tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật phục vụ Đại hội Đảng các cấp; phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu 
cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; chú trọng phổ biến các văn bản về xây dựng, 

đầu tư, đất đai, môi trường; các văn bản về xây dựng nông thôn mới; về an toàn vệ 
sinh thực phẩm; pháp luật về an toàn giao thông; về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; các chính sách về an sinh xã hội; tập trung phổ biến những văn bản 
hiện hành liên quan thiết thực đến cán bộ và Nhân dân, những vấn đề dư luận xã 
hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật, qua đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của công tác tuyên truyền miệng góp 
phần tích cực trong việc cung cấp các kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền 
miệng chưa có nhiều đổi mới, chưa có nhiều cải tiến về hình thức. Tuyên truyền 

còn mang tính độc thoại, một chiều, chưa mạnh dạn sử dụng các phương pháp 
như đối thoại, trao đổi, thảo luận cũng như chưa kết hợp và sử dụng các phương 

tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền. Đặc biệt do 
tính chất tuyên truyền miệng là thông qua sự giao tiếp trực tiếp với đối tượng 



nhưng do hạn chế về năng lực tuyên truyền, kỹ năng giao tiếp nên việc tiến hành 
tuyên truyền còn thiếu tính thuyết phục... 

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế, khó 
khăn nêu trên; Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 
trong tình hình mới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường, các báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luậtk tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm 

vụ như sau: 
 

1. Các cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố, UBND 

các xã, phường: 
- Tiếp tục quán triệt cho toàn thể đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức 

trong cơ quan về Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư và các 
văn bản có liên quan nhằm giúp đội ngũ đảng viên, CCVC và người lao động 

trong cơ quan nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền 
miệng, phát huy cao độ các ưu thế của tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên 
địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo chỉ đạo tại các văn bản của Đảng và Nhà nước về phổ biến, giáo dục 

pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013; Kết luận số 04-KL/TW ngày 
09/4/2011; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 447/KH-

UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện 
Chỉ thị 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân), Kế hoạch số 

344/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Lào Cai, về việc triển khai 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở; tiếp tục chỉ 

đạo, hướng dẫn việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên 
truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; Chú trọng sự phối kết hợp của các 

cấp, ngành, đoàn thể để tổ chức nhiều hơn các hoạt động tuyên truyền pháp luật 
có hiệu quả cao như sân khấu hóa, giao lưu, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hội nghị tập huấn chuyên sâu về các chuyên đề 
pháp luật liên quan thiết thực đến hoạt động của Ngành và những lĩnh vực, những 
văn bản liên quan thiết thực đến cán bộ và Nhân dân. 

          - Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Tư pháp với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về cung cấp thông 
tin, đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 
- Tiếp tục quan tâm đề xuất bố trí nguồn lực để tiếp tục thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và nhiệm vụ tuyên truyền 
miệng nói riêng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 



- Đẩy mạnh tuyên truyền miệng theo hướng tương tác đa chiều, mạnh dạn 
sử dụng các phương pháp như đối thoại, trao đổi, thảo luận cũng như chưa kết 

hợp và sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ thiết thực cho công 
tác tuyên truyền.  

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ, kỹ năng tuyên 

truyền cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm năng lực tuyên 
truyền, kỹ năng giao tiếp, tương tác trong công tác tuyên truyền PBGDPL. 

2. Các báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật: Thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó nâng cao công tác tuyên truyền miệng 
theo một số giải pháp, kỹ năng sau: 

 (Có giải pháp và kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật gửi kèm). 
 

 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đề nghị thành 

viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố, các đơn vị liên quan, UBND các xã, 
phường quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND Thành phố; 
- Phòng Tư pháp thành phố; 
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Ngô Vũ Quốc 
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