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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thẩm 

quyền ban 

hành 

Thời gian 

hoàn thành 

I DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ 

1 Tổng kết 10 năm thi 

hành Luật PBGDPL 

năm 2012; nghiên cứu 

đề xuất cấp có thẩm 

quyền đề nghị, xây dựng 

dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung  Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật và 

các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành. 

Bộ Tư 

pháp 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương, 

địa phương 

Chính phủ, 

Quốc hội 

Năm 2022 

2 Nghiên cứu, đề xuất 

kiện toàn Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 

Trung ương 

Bộ Tư 

pháp 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương, 

địa phương 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý IV/ 2020 

II DANH MỤC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN 

1 Xây dựng Quyết định 

của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương 

trình PBGDPL giai đoạn 

2022 - 2027 

Bộ Tư 

pháp 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương 

liên quan 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý I/2022 

2 Xây dựng Đề án tổ chức 

thông tin, phổ biến về 

chính sách quan trọng 

trong dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật để 

tạo đồng thuận xã hội 

Bộ Tư 

pháp 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương 

liên quan 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý 

IV/2021 

3 Xây dựng Đề án “Phát 

huy vai trò của lực lượng 

Quân đội nhân dân tham 

gia công tác PBGDPL, 

vận động Nhân dân chấp 

hành pháp luật tại cơ sở”. 

Bộ Quốc 

phòng 

Bộ Tư pháp, 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương 

liên quan 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý II/2021 



2 

4 Xây dựng Đề án “Nâng 

cao hiệu quả công tác 

PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng Nhân 

dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở của lực 

lượng Công an nhân 

dân”.  

Bộ  

Công an 

Bộ Tư pháp, 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương 

liên quan 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý II/2021 

5 Xây dựng Đề án “Tăng 

cường công tác 

PBGDPL trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

giai đoạn 2022 - 2027”  

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương 

liên quan 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý II/2021 

6 Xây dựng Đề án “Tăng 

cường PBGDPL cho 

doanh nghiệp thông qua 

việc huy động nguồn 

lực xã hội tham gia giai 

đoạn 2022 - 2027” 

Phòng 

Thương 

mại và 

Công 

nghiệp 

Việt Nam 

Bộ Tư pháp, 

các bộ, 

ngành, đoàn 

thể Trung 

ương 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý II/2021 

7 Xây dựng Đề án đánh 

giá hiệu quả công tác 

PBGDPL 

Bộ Tư 

pháp 

Bộ, ngành, 

đoàn thể 

Trung ương, 

địa phương 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý I/2022 
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