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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  372/KH-UBND 

 

 
An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2018 

 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018  

của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả  
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về 

việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật (gọi tắt là Thông tư số 03/2018/TT-BTP), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai đồng bộ việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao 
trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh thống nhất theo tiêu chí được quy định trong Thông tư số 03/2018/TT-
BTP. 

Qua kết quả đánh giá góp phần chấn chỉnh, quản lý công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật ngày càng trọng tâm, trọng điểm. 

2. Yêu cầu 

Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo phản ánh 
trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm rõ 
ràng, đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm 
điểm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP cho đối tượng là báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh và tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên 
quan. 

- Thời gian thực hiện: quý III/2018. 
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2. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố đăng tải nội dung Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên cổng thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên  

3. Tăng cường triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo các tiêu chí của Thông tư số 03/2018/TT-BTP. 

- Cơ quan thực hiện: các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân 
dân huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

4. Áp dụng các tiêu chí theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP để đánh giá hiệu 
quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực tế. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tự đánh giá 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 
hàng năm và 02 năm một lần theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP. 

+ Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Thời gian gửi báo cáo kết quả đánh giá:  

+ Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố gửi báo cáo đánh giá về Sở Tư pháp trước ngày 10/02 của năm liền kề 
sau năm đánh giá. 

+ Sở Tư pháp gửi báo cáo kết quả đánh giá về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư 
pháp trước ngày 28/02 của năm liền kề sau năm đánh giá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và điều 
kiện thực tiễn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng 
dẫn Bộ phận pháp chế, công chức phụ trách công tác pháp chế áp dụng nội 
dung Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để 
chấm điểm, đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn 
vị, địa phương mình. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia giám sát việc 
áp dụng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 



 3 

3. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật tại địa phương./. 

 
Nơi nhận:  
- HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Vụ PBGDPL – BTP 
- Cục Công tác phía Nam – BTP; 
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, NC. 
 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Dk  
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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