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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pleiku, ngày 8 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai các hoạt động của
Hội đồng PHPBGDPL trong năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL Thành phố;
- UBND các xã, phường.
Trên cơ sở Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/01/2021của UBND Thành
phố về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn
tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2021; Hội đồng PHPBGDPL
Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-HĐPBGDPL ngày 05/02/2021 về
hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố Pleiku năm 2021.
Thực hiện Công văn số 05/HĐPHPBGDPL ngày 26/3/2021của Hội đồng
PHPBGDPL Tỉnh về việc triển khai các hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL trong
năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, phường triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động tại Kế hoạch số 237/KH-UBND
ngày 23/01/2021 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 411/KH-HĐPBGDPL
ngày 05/02/2021 của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố với nội dung và hình thức
phù hợp từng đối tượng, địa bàn.
2. Triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL năm 2021 gắn
với tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo
Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), bảo đảm
trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
3. Thực hiện củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực gắn với sử dụng có hiệu
quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
4. Triển khai các hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt
động PBGDPL, bao gồm: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút
nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút tổ chức Hội Luật gia, các
đơn vị sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL.
5. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động Thương binh và Xã
hội phát huy vai trò của cơ quan thành viên Hội đồng trong việc triển khai các
nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường, lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật qua các lớp đào tạo nghề cho người lao động, trọng tâm là đổi
mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn giáo dục công dân, môn đạo đức
trong nhà trường theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường, nâng cao hiệu
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quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật
trong nhà trường; thông qua các lớp đào tạo nghề cung cấp kiến thức pháp luật cho
người lao động.
6. Đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng là Tòa án nhân dân, Viện kiểm
sát nhân dân, Công an Thành phố theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
lĩnh vực, địa bàn quản lý: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, trọng tâm là chính
sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và
hoạt động tư pháp trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát
nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành án hình sự, Luật
Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tố tụng hành chính; Bộ Luật tố tụng dân sự; Bộ
luật tố tụng hình sự;… các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án...
7. Đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng được giao chủ trì thực hiện nhiệm
vụ PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012
(từ Điều 17 đến Điều 22) tăng cường các hoạt động PBGDPL đến từng đối tượng
đặc thù với hình thức phù hợp.
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (B/cáo);
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, HĐPHPBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Quế

