
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN

(Kèm theo Kế hoạch số: …..  /KH-HĐPH ngày  …..   tháng …… năm 2022 
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022)

STT Nội dung công việc Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thời 
gian 
thực 
hiện

I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thông tin, phổ 
biến pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý tới toàn thể cán 
bộ và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; chú trọng phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội 
quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất 
quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các 
dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề 
xuất chính sách và soạn thảo văn bản

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, tổ 
chức có liên quan

Năm 
2022

2.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập 
trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND huyện, các cơ 
quan, đơn vị (nếu có), UBND các xã, thị trấn; thi tìm hiểu pháp luật, tập 
huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề 
án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai 
đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 
26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, tổ 
chức có liên quan

Năm 
2022

3.
Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc 
phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý 
cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, tổ 
chức có liên quan

Năm 
2022
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4.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ 
động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân 
dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp 
luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích 
công dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

5. Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế gắn 
thực hiện PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, đề án liên quan

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

6.

Tham gia rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL 
để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế cho phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 
PBGDPL

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

7.

Bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL, tạo điều kiện để cán 
bộ công chức thực hiện công tác PBGDPL tham gia tập huấn, bồi dưỡng 
bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai 
PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

8.
Thường xuyên theo dõi, kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL tại cơ 
quan, đơn vị mình 

Các ngành 
thành viên 
Hội đồng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

II. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Hướng dẫn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát và đáp ứng nhu cầu của 
người dân và yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, phù hợp với đối 

Phòng Tư 
pháp

Các cơ quan, 
tổ chức 

Năm 
2022
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tượng, địa bàn cụ thể; hướng dẫn sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình 
thức, cách thức PBGDPL 

có liên quan

2. Tăng cường phối hợp, kết nối chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường 
mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

Văn phòng 
Huyện ủy, 
HĐND và 

UBND 
huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

3.

Định hướng, tăng cường nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác PBGDPL; phối hợp, hướng dẫn tổ chức các 
đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, 
được xã hội quan tâm khi có đề nghị của cơ quan soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền

Ban Tuyên 
giáo Huyện 

ủy

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

4.

Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục PBGDPL với hình 
thức phong phú; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách pháp luật 
và bố trí vào các khung giờ thu hút đông đảo thính giả; tổ chức các đợt cao 
điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội 
quan tâm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt chấp hành pháp luật

Đài Phát 
thanh huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

5. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện tổ 
chức thực hiện PBGDPL trong nhà trường theo quy định. 

Phòng
Giáo dục 

và Đào tạo

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

6.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 
các văn bản pháp luật về môi trường, đất đai, nhất là phổ biến Luật đất 
đai, công tác GPMB ở các xã chuẩn bị, hoặc đang triển khai thực hiện các 
dự án trọng điểm của huyện, xã. Phổ biến các quy định của pháp luật về 
lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022
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trường.

7.

Chủ trì, phối hợp triển khai việc phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh 
vực lao động, người có công và bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em… và các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện. chính sách 
hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Phòng Lao 
động, 

TB&XH

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

8.
Chủ trì trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực 
quy hoạch, giao thông, xây dựng, đô thị, khoa học – công nghệ, thương 
mại.

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

9.
Chủ trì, phối hợp phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; chăn nuôi, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; 
phòng, chống thiên tai; các Quyết định của Trung ương, tỉnh về xây dựng 
nông thôn mới 

Phòng 
Nông 

nghiệp và 
PTNT

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

10.
Chủ trì, phối hợp theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác PBGDPL 
thuộc lĩnh vực tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 
cáo, Luật phòng chống tham nhũng.

Thanh tra 
huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

11.

Chủ trì trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các hoạt 
động văn hoá, thông tin, truyền thông; các hoạt động văn hoá và thiết chế 
văn hoá ở cơ sở; hướng dẫn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác PBGDPL và chuyển đổi số, chính quyền số, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Phòng Văn 
hóa và TT

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

12. Tham mưu rà soát các văn bản QPPL quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ Phòng Nội Các cơ quan, Năm 
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cấu tổ chức của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và tuyên 
truyền, phổ biến sau khi được ban hành. 
Phố biến GDPL các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Cải cách hành 
chính nhà nước; công tác quản lý cán bộ…..

vụ tổ chức 
có liên quan

2022

13.

Chủ trì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý 
nhà nước của ngành như: Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa 
bệnh; Luật an toàn thực phẩm

Phòng Y tế
Các cơ quan, 

tổ chức 
có liên quan

Năm 
2022

14.

Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp bảo đảm kinh phí cho công tác 
PBGDPL (sau khi văn bản thay thế TTLT số 14/2014/TTLT-BTC-BTP), 
bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL theo định hướng cơ 
chế kinh phí tại các văn bản của Đảng và Nhà nước

Phòng Tài 
chính – Kế 

hoạch

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

15.
Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tích 
cực tham gia công tác PBGDPL tại cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ

Công an 
huyện; 

Ban Chỉ 
huy Quân 
sự huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

16.

Chỉ đạo hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia PBGDPL; chủ động phối 
hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan Nhà nước và 
Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện, giám sát thi 
hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, 
trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL; đổi mới hình thức 
PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung PBGDPL 

UBMTTQ 
Việt Nam 
huyện và 

các tổ chức 
thành viên 

của 
Mặt trận

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022
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trên mạng xã hội, mạng viễn thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác này.

17.
Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông 
chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau khi được ban hành)

Năm 
2022

18. Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL (sau khi được ban hành)

Phòng Tư 
pháp

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan Năm 
2022

19.

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 
30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của 
lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân 
dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của ngành dọc cấp trên)

Ban Chỉ 
huy Quân 
sự huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

20.

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg 
ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao 
hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp 
hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-
2027” (theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên)

Công an 
huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022

21.
Chủ trì công tác PBGDPL trong ngành Viện Kiểm sát; chủ trì, phố biến 
các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý trên địa 
bàn huyện

Viện kiểm 
sát nhân 

dân huyện

Các cơ quan, Năm 
2022

22.
Chủ trì, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành 
mình quản lý trên địa bàn huyện; thông qua hoạt động xét xử và xét xử 
lưu động trên địa bàn huyện.

Tòa án nhân 
dân huyện

tổ chức Năm 
2022

23.
Tổ chức phổ biến pháp luật cho các đối tượng là thành viên, hội viên do 
mình quản lý; tích cực tham gia tư vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp 
lý cho Nhân dân

Hội Luật 
gia huyện

Các cơ quan, 
tổ chức 

có liên quan

Năm 
2022
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