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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 
 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy 

định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá trung thực, 

chính xác, khách quan, toàn diện tình hình triển khai và hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL gắn với trách 

nhiệm được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản hướng dẫn   

thi hành. 

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 

phải bám sát nội dung quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP và các quy định 

của pháp luật hiện hành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

- Xác định cụ thể công việc, tiến độ thực hiện, bảo đảm sự phối hợp của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện; 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

2. Nội dung, cách thức đánh giá  

2.1. Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

a) Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL 

- Đơn vị chủ trì:  Sở Tư pháp tham mưu ban hành Văn bản chỉ đạo. 
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- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương ban hành văn 

bản chỉ đạo công tác PBGDPL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

b) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. 

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ người 

làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 

28/5/2015 của Chính phủ 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

đ) Thống kê, báo cáo, tổng kết, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL theo quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thống kê, báo cáo, tổng kết công tác PBGDPL 

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên. 

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 

PBGDPL 

+ Đơn vị thực hiện: cơ quan có chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra,      

giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền pháp luật 

quy định. 

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc theo hướng dẫn của cấp trên. 

2.2. Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

a)  Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại 

Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động thuộc phạm vi quản lý; phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật 

mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn bằng các hình thức phù hợp  

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành đoàn thể; UBND cấp huyện. 

-Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, 

chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng 

viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành đoàn thể; UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

2.3. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật  

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 

 - Đơn vị thực hiện:  

+ Sở Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ         

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

+ UBND cấp huyện xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng, quản lý,           

khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. 

 - Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh. 

 - Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

b) Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật  

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện phân công 

đầu mối, bố trí, giao nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu, triển khai công tác 

PBGDPL . 

 - Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật 
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- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện bố trí kinh 

phí, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

2.4. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật đối với xã hội 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

2. 5. Nhóm tiêu chí khác 

a) Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện 

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, UBND cấp huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

3. Kỳ đánh giá, cách thức đánh giá, chấm điểm 

- Tự đánh giá, chấm điểm: Định kỳ hàng năm (bắt đầu từ năm 2019), các sở, 

ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện tổ chức tự đánh giá, chấm điểm công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại 

mục 2 của Kế hoạch này và Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-

BTP. Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm và mức độ đạt được để đề ra giải pháp 

khắc phục đối với chỉ tiêu, tiêu chí đạt điểm số thấp. Báo cáo kết quả đánh giá về 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/01 của năm liền kề năm đánh giá. 

Riêng việc đánh giá năm 2019, các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

10/4/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm     

toàn bộ các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Thông tư số 

03/2018/TT-BTP . 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện kế hoạch này.  
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2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và nhiệm vụ được giao để triển khai thực 

hiện Kế hoạch.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp và chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp để triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí theo           

quy định. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện       

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; từ nguồn kinh phí thực hiện 

các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và kinh phí 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố;   

- Lưu VT, VP6, VP7. 

      PH_(VP7)_KH 

             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Ngọc 
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