
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STP-PBGDPL 
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật với việc tuyên truyền, 

phổ biến các nội dung liên quan đến 8 

chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI. 

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố.  
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 2, phần III của Kế hoạch ban hành 

kèm theo Quyết định số 2410/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như 

sau: 

           1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Quyết định số 257/QĐ-

UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 55/KH-HĐPH ngày 12/4/2022 của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

           2. Chủ động rà soát, phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật định hướng, triển khai các chương 

trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan nói chung, lồng ghép 

truyên truyền, phổ biến đến các chỉ số thành phần trong 08 chỉ số nội dung của 

Chỉ số PAPI quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-

UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đến người dân ở cơ sở, bao 

gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong 

hoạch định chính sách; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát 

tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng 

dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường; (8) Quản trị điện tử. 

https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/PF.Base/file/ckfinder/files/2449kh_signed.pdf
https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/PF.Base/file/ckfinder/files/2449kh_signed.pdf
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 3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tham mưu 

UBND cùng cấp thực hiện tuyền hoặc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung thành phần trong chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI cụ thể như sau: 

 - Đối với nội dung thành phần“Tri thức công dân” trong chỉ số “Tham 

gia của người dân ở cơ sở”:  

 + Thường xuyên, chủ động phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các nội dung 

chính sách của Nhà nước, quy định của ngành, lĩnh vực, đặc biệt chú trọng 

những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết đến đời sống 

của người dân đảm bảo người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp 

luật; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất 

và đúng quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định của Trung ương, của tỉnh về thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

 + Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân về các vị trí lãnh đạo 

chủ chốt của Trung ương và địa phương. 

 -  Đối với nội dung thành phần “Tiếp cận thông tin” trong chỉ số “Công 

khai minh bạch trong hoạch định chính sách”: 

 + Chủ động cung cấp thông tin cho người dân về chính sách, pháp luật 

trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, ngân sách, tài chính, đầu tư, 

phòng, chống tham nhũng … theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016; các thông tin cung cấp phải đảm bảo sự tin cậy, nhanh chóng, kịp thời, 

giúp người dân tránh được những luồng thông tin không chính thống, những 

thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chính quyền… 

 + Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến 

ngành, lĩnh vực phụ trách, phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử, bảng 

thông báo, bảng tin công khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các điểm 

dễ thấy; Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp 

xã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp, giải thích, giải đáp thông tin khi người dân 

yêu cầu. 

 - Đối với nội dung thành phần “Tiếp cận dịch vụ tư pháp” trong chỉ số 

“Trách nhiệm giải trình với người dân”: 

 + Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, đẩy mạnh 

các mô hình, hoạt động trợ giúp pháp lý; 

 + Giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận các dịch vụ tư 

pháp khi người dân có nhu cầu; 
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 + Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy hiệu quả của tổ hòa 

giải, hội đồng hòa giải ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương tư 

vấn, hỗ trợ người dân khi có tranh chấp. 

 - Đối với nội dung thành phần “Dịch vụ chướng thực, các nhận của chính 

quyền” trong chỉ số “Thủ tục hành chính công”: 

 + Tăng cường quán triệt công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải thực 

hiện đúng quy định “4 xin, 4 luôn” theo đúng đề án văn hóa công vụ. Tăng 

cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và 

giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp.  

+ Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC của người dân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện 

chứng thực điện tử theo quy định. Bố trí công chức, lãnh đạo trực và giải quyết 

kịp thời thủ tục chứng thực, xác nhận của chính quyền. 

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ công 

tại Bộ phận một cửa cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công 

chức liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người 

dân. 

Trên đây là hướng dẫn, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 8 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI. 

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các 

cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực 

hiện, báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) hoặc 

Báo cáo của Hội đồng năm 2022 và gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Tư pháp./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn & đơn vị trực thuộc sở 

TP, 

- Lưu: VT, PBGDPL , VP Sở (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phúc 
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