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Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 
 

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP 

quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp 

tại Văn bản số 3650/BTP-PBGDPL ngày 01/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư bảo đảm chất lượng, hiệu quả 

Năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá, chấm 

điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL. Các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP và gửi bảo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của 

cơ quan, đơn vị mình về Sở Tư pháp trước ngày 05/02/2021 (có thể lồng ghép 

trong Báo cáo công tác Tư pháp, công tác pháp chế năm 2020) để tổng hợp trình 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 

2. Sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Thông tư  

2.1. Hình thức, đối tượng, thời gian sơ kết 

- Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 05/02/2021. 

- Thời hạn gửi báo cáo về Sở Tư pháp: Trước ngày 05/02/2021 (tổng hợp 

cùng Báo cáo đánh giá, chấm điểm kỳ đầu tiên của cơ quan, đơn vị). 

2.2. Nội dung sơ kết, đánh giá 

a) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Thông tư (nêu rõ tên văn bản). 

+ Việc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư. 

- Kết quả thực hiện: 

+ Kết quả triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên cơ sở 

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả: nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà 
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nước về PBGDPL; nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL; nhóm tiêu 

chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL; nhóm tiêu chí đánh 

giá hiệu quả công tác PBGDPL đối với xã hội; nhóm tiêu chí khác... 

+ Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, đôn đốc việc chỉ đạo và triển khai 

thực hiện Thông tư. 

+ Kinh phí bố trí để triển khai thực hiện. 

+ Đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Thông tư: việc phát 

huy vị trí, vai trò của cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, 

đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư; trách nhiệm phối hợp thực 

hiện Thông tư của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan… 

- Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan, khách 

quan) trong triển khai thực hiện 

- Bài học kinh nghiệm. 

b) Đề xuất, kiến nghị, định hướng triển khai thực hiện Thông tư trong thời 

gian tới 

- Đề xuất các nội dung Thông tư cần sửa đổi, bổ sung (nếu có): Trên cơ sở 

rà soát, đánh giá, tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị cụ thể để việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đảm bảo chất lượng, 

thực chất hơn trong thời gian tới, trong đó tập trung đề xuất các nội dung cần sửa 

đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định tại Thông tư. 

- Đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

- Định hướng triển khai thực hiện Thông tư trong thời gian tới. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị 

phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được giải quyết, hướng dẫn cụ thể./.  

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Website của tỉnh và Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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