
1. Cần phải đổi mới nhận thứC về vai 
trò, ý nghĩa Của Công táC phổ biến, giáo 
dụC pháp luật đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốC xã hội Chủ nghĩa 
trong thời kỳ mới

- Xác định công tác PBGDPL là 
nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình 
lãnh đạo, xây dựng, củng cố Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo 
quyền con người, quyền công dân; 

- Coi công tác PBGDPL là một bộ 
phận không thể tách rời của công tác 
giáo dục chính trị - tư tưởng, là nhiệm 
vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần 
đưa chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào 
cuộc sống, trở thành ý thức, hành động 
của từng chủ thể trong xã hội.

2. Cần quán triệt sâu sắC và Chính 
xáC CáC quan điểm Của đảng về Công 
táC phổ biến, giáo dụC pháp luật

3. tiếp tụC hoàn thiện thể Chế, xây 
dựng pháp luật

- Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên; 

- Gắn công tác xây dựng thể chế, 
hoàn thiện pháp luật với công tác 
chuyên môn nghiệp vụ. 

Phải xác định việc xây dựng thể 
chế, hoàn thiện pháp luật là cơ sở cần 
thiết, chỗ dựa vững chắc cho công 
tác chuyên môn nghiệp vụ; ngược lại, 
công tác chuyên môn nghiệp vụ là cơ 
sở thực tiễn để xây dựng thể chế, hoàn 
thiện pháp luật về công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật. 

4. quan tâm nhiều hơn nữa đến việC 
Củng Cố, kiện toàn và nâng Cao vai trò 
tráCh nhiệm Của hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dụC pháp luật và thành viên 
Của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dụC pháp luật; 

5. kiện toàn tổ ChứC bộ máy, Có kế 
hoạCh bồi dưỡng, nâng Cao trình độ, 
Chất lượng đội ngũ Cán bộ làm Công 
táC phổ biến, giáo dụC pháp luật, báo 
Cáo viên pháp luật, giảng viên, giáo viên 
giảng dạy pháp luật, giáo dụC Công dân; 

6. bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, 
phương tiện và CáC điều kiện Cần thiết 
kháC Cho việC xây dựng pháp luật, phổ 
biến, giáo dụC pháp luật, tổ ChứC thi 
hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việC 
thi hành pháp luật.

7. đổi mới CáC hình thứC tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dụC pháp luật 

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp 
luật còn phải thiết thực, đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn để nâng cao trình độ nhận 
thức pháp luật cho các đối tượng thuộc 
diện tuyên truyền. Tập trung tuyên 
truyền, phổ biến những vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm, đặc biệt, các vấn đề 
quan trọng của đất nước và người dân 
quan tâm; 

- Tạo sự cân bằng chung về thụ 
hưởng kiến thức pháp luật giữa các 
vùng miền, đối tượng, xóa dần khoảng 
cách sự chênh lệch về tiếp cận pháp 
luật của người dân tại các vùng, miền 
hiện nay.

ï



- Đa dạng hóa các hình thức 
PBGDPL, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong PBGDPL, 
PBGDPL trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

8. đẩy mạnh giáo dụC pháp luật song 
song với phổ biến pháp luật.

Xác định giáo dục pháp luật là một 
trong những biện pháp cơ bản có ý 
nghĩa chiến lược bồi dưỡng, xây dựng, 
hình thành thế hệ công dân - thế hệ 
con người mới, góp phần đáp ứng các 
yêu cầu của xã hội hiện tại và tương lai 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước thời kỳ mới.

9. nâng Cao Chất lượng, hiệu quả 
phối hợp trong Công táC phổ biến, giáo 
dụC pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác phối 
hợp giữa các cơ quan chủ trì các đề 

án về phổ biến, giáo dục pháp luật; 
kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo 
dục pháp luật với việc thực hiện các 
chương trình, các phong trào vận động 
khác. 

10. tăng Cường kiểm tra, định kỳ 
sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu 
dương CáC gương điển hình trong phổ 
biến, giáo dụC pháp luật, đánh giá hiệu 
quả Công táC pbgdpl và Có biện pháp 
khắC phụC những hạn Chế, thiếu sót 
trong thựC hiện phổ biến, giáo dụC 
pháp luật ngay trong từng địa phương, 
tổ ChứC, Cơ quan, đơn vị.

11. nghiên Cứu Cơ Chế đánh giá 
tráCh nhiệm Của CáC Cơ quan, tổ ChứC 
trong hệ thống Chính trị trong Công 
táC pbgdpl

12. Chú trọng việC xây dựng, nhân 
rộng CáC mô hình, CáCh làm sáng tạo, 
hiệu quả.

phổ biến, giáo dục pháp luật 
đáp ứng yêu cầu  

trong tình hình mới

 một số giải pháp nâng Cao 
hiệu quả quản lý nhà nướC về
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