UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU
Số: 1357/UBND-TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Pleiku, ngày 05 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai thực hiện và
tổng kết Đề án xã hội hóa công tác
PBGDPL, trợ giúp pháp lý giai đoạn
2018-2021 trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Hội Luật gia Thành phố;
- UBND các xã, phường.
Trên cơ sở Công văn số 82/HLG ngày 20/4/2021 của Hội Luật gia tỉnh Gia
Lai về việc tiếp tục triển khai thực hiện và tổng kết Đề án xã hội hóa công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021 trên
địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 411/KH- UBND ngày 05/3/2018 của UBND
Tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp
pháp lý giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để nâng cao hiệu quả,
chất lượng công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý trong năm 2021 cũng như đảm
bảo chất lượng hoạt động tổng kết thực hiện Đề án nêu trên, UBND Thành phố
đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội Luật gia Thành phố và UBND các
xã, phường quan tâm triển khai một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã,
phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức
thực hiện những nội dung sau:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1408/KH-UBND ngày 21/7/2017
của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình PBGDPL trên địa bàn thành
phố Pleiku giai đoạn 2017-2021 với nội dung và hình thức phù hợp.
- Tăng cường thực hiện các hoạt động PBGDPL theo phương thức xã hội
hóa đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, tập trung vào các đối tượng được
hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, người đồng
bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em.
- Triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2021 của cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, phường gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/01/2021
của UBND Thành phố về 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; Kế
hoạch số 411/KH-HĐPBGDPL ngày 05/02/2021 của Hội đồng PHPBGDPL
Thành phố về triển khai hoạt động của của Hội đồng năm 2021; hưởng ứng Ngày
Pháp luật năm 2021, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong
công tác PBGDPL và phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng
gắn với nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL năm 2021.

- Phối hợp với Hội Luật gia Thành phố:
+ Thực hiện công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trong trường hợp cần thiết.
+ Nghiên cứu, đề xuất và triển khai áp dụng các biện pháp cụ thể, thiết
thực nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ
giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở phù hợp cũng như các giải pháp nâng cao chất
lượng hoạt động của Hội Luật gia trong thời gian tới.
2. Hội Luật gia Thành phố:
- Tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia đáp ứng yêu cầu
xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.
- Tích cực triển khai PBGDPL trực tiếp cho hội viên và nhân dân.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL, trợ giúp pháp lý trong phạm
vi chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia Thành phố với các cơ quan, đơn vị.
3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội Luật gia Thành phố và UBND
các xã, phường tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác
PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021" với hình thức phù hợp và báo
cáo kết quả theo Đề cương và Phụ lục gửi kèm về UBND Thành phố (qua Phòng
Tư pháp) trước ngày 20/5/2021 (mốc thời gian báo cáo từ ngày 05/3/2018 đến
ngày 20/5/2021) để tồng hợp báo cáo Hội Luật gia Tỉnh và UBND Tỉnh.
Nhận được công văn, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội Luật
gia Thành phố và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội Luật gia Tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lưu VT.
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