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   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 793/UBND-VP8 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tự tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:  

1. Nội dung tự kiểm tra: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Việc củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ hòa giải, hòa giải viên. 

- Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương 

trình phối hợp công tác có liên quan. 

- Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; những thuận lợi, 

khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; những mô hình, cách làm hiệu quả 

được áp dụng. 

* Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tự kiểm tra các nội dung liên quan đến 

công tác PBGDPL. UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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2. Thời gian thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc tự 

kiểm tra trong tháng 10/2021; tổng hợp kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo 

kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021) báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp huyện tổng hợp) 

trước ngày 10/11/2021. 

3. Giao Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Tư pháp, UBND 

huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp huyện) để 

được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, Tư pháp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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