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                                  Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  
 

Thực hiện Công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2021 của Bộ Tư 

pháp về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về 

phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay về 

phòng chống dịch Covid-19, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sở Tư pháp 

đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp một số công việc sau: 

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống dịch Covid-19 

- Các đơn vị, địa phương bám sát các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Văn bản số 595/STP-

PBGDPL ngày 24/4/2020 của Sở Tư pháp về tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 

168/STP-PBGDPL ngày 10/02/2020 của Sở Tư pháp về tăng cường tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm (các văn bản 

này cũng đã được gửi đến các đơn vị, địa phương). Lựa chọn nội dung, hình thức 

PBGDPL để phù hợp với điều kiện và tình hình phòng, chống dịch bệnh, hướng 

dẫn của cơ quan chức năng. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định về cách ly y 

tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống dịch bệnh; tình 

hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch 

Covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội
1
; nội dung chính sách pháp luật về hỗ trợ 

doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch  Covid-19.  

                                                 
1
 Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, 

thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ 

trong phòng chống dịch Covid-19… 
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- Tài liệu PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19: Các đơn vị, địa phương 

lựa chọn, tham khảo nội dung tài liệu để tuyên truyền thông qua các địa chỉ sau:   

+ Tài liệu “Hỏi - đáp một số quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; 

“Tài liệu hỏi - đáp một số quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh”; “Tài liệu hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về cách ly y 

tế trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm” … được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ 

https://pbgdpl.backan.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (tại địa chỉ 

http://sotuphap.backan.gov.vn). 

+ Tài liệu PBGDPL, tài liệu tham khảo khác trên Trang Thông tin điện tử 

PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dongpgbdpltw.aspx?ItemID=1364). 

2. Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng , đánh giá xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và 

Thông tư số 07/2017/TT-BTP trên địa bàn, nhất là đối với các xã chưa đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020 (xã Bình Trung - huyện Chợ Đồn; xã Sỹ Bình và xã 

Cao Sơn thuộc huyện Bạch Thông) và các xã phấn đấu về đích nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao năm 2021 (xã Quân Hà - huyện Bạch Thông; xã Thượng 

Giáo - huyện Ba Bể; xã Phương Viên - huyện Chợ Đồn; xã Thanh Thịnh - huyện 

Chợ Mới; xã Cường Lợi - huyện Na Rì; xã Bộc Bố - huyện Pác Nặm); quan tâm, 

bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ “đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận 

pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cơ quan Tư pháp 

cùng cấp chủ trì thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả và yêu cầu đề ra. 

3. Về công tác hòa giải ở cơ sở 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, 

phấn đấu tỉ lệ hoà giải thành đạt trên 80%, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chỉ đạo cơ quan Tư pháp cùng cấp tham mưu, hướng dẫn thực hiện các 

nội dung công việc sau:  

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn 

Tổ hòa giải và hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết 

liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ 

và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện một số 

quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở; tập 

huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; thống kê số vụ 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dongpgbdpltw.aspx?ItemID=1364
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việc hòa giải ở cơ sở đảm bảo chính xác, theo phạm vi hòa giải quy định tại Điều 3 

Luật Hòa giải ở cơ sở và do hòa giải viên tiến hành hòa giải (chủ trì việc hòa giải).  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nguồn kinh phí cho 

hoạt động hòa giải hạn chế, các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin để triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở. 

- Quan tâm bố trí kinh phí và hướng dẫn thủ tục thanh toán các vụ việc hoà giải 

do tổ hòa giải và hòa giải viên thực hiện đảm bảo thuận tiện để động viên, khích lệ 

kịp thời theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 

30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 

33/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định một số 

mức chi cụ thể thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.   

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở, 

đặc biệt là các tổ hoà giải duy trì tỷ lệ hoà giải thành cao trên 80% và hòa giải viên 

nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động hòa giải. 

Với các nội dung trên, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.  

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử; 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PB&THPL.                                                                           

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Trung 
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