UBND TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số: 10/HĐPHPBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v triển khai công tác thông tin, tuyên
truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ
cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
giai đoạn 2017-2020

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL
ngày 03/3/2017 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020.
Hướng đến tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm
vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp, hoạt động tư
pháp trong thời gian tới, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp
PBGDPL huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến
chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số
2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020; Kế hoạch số 03/KHHĐPHPBGDPL ngày 20/01/2020 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh năm 2020 để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và
hoạt động tư pháp; nâng cao nhận thức, hiểu biết của tổ chức và người dân, tạo sự
ủng hộ, tham gia tích cực đối với quá trình cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
2. Trên cơ sở Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL
và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và
Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện triển khai nhiệm vụ được giao hàng năm
với nội dung, hình thức phù hợp.
3. Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác tư pháp và cải
cách tư pháp gắn với công tác PBGDPL cho từng đối tượng cụ thể, tập trung
hướng mạnh tuyên truyền pháp luật về cơ sở; nắm đặc điểm, tình hình cơ sở để đổi
mới cách thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới hướng đến mục tiêu của Chiến lược cải

cách tư pháp “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm
minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa...”.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tư pháp và cải cách tư pháp
và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Hội
đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung
ương. Về nội dung tổng kết, Sở Tư pháp sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi có văn bản
triển khai chính thức của Trung ương.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Cải cách tư pháp TW (b/c);
- HĐPHPBGDPL TW (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- CT. Hội đồng PBGDPL tỉnh;
- Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ CCTP tỉnh;
- Lưu: VT, HĐPHPBGDPL.
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