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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao  
Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 472/UBND-NC ngày 
28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn bản số 589/SNV-CCHC ngày 07/6/2019 
của Sở Nội vụ về việc định hướng giải pháp nội dung tuyên truyền nhằm nâng 
cao Chỉ số PAPI (chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh) năm 
2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tư pháp hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo chức 
năng, nhiệm vụ của ngành với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp  
về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các văn bản có liên quan về phòng, 
chống tham nhũng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân,.. góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở. Nhân dân biết 
được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia ý kiến, quyết 
định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã; quyền, nghĩa vụ của 
mình trong việc tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, bầu Trưởng khu (thôn, khối phố) cũng thư đấu tranh phòng chống tham 
nhũng trên địa bàn.  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc nâng cao 
chí số PAPI năm 2019 và các năm tiếp theo cần được thực hiện thường xuyên, 
liên tục; trọng tâm, cao điểm là trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2019. Hình thức 
tuyên truyền cần đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, khu 
vực các xã, phường, thị trấn của tỉnh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp 
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007). Trong đó tập trung tuyên 
truyền phổ biến các nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung 
nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi 
cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách 
nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, của cán bộ thôn, 
tổ dân phố (khu phố, khối phố) của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và 
của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 
năm 2018 
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Giới thiệu các Quy định chung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 
2018, trọng tâm giới thiệu các hành vi tham nhũng, khái niệm về tham nhũng, 
người có chức vụ quyền hạn, tài sản tham nhũng, đưa hối lộ, nhận hối lộ; quyền 
và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng; quy định về việc bảo 
vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. 

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 
hành Luật Tố cáo, trọng tâm là quy định về bảo vệ người tố cáo: trách nhiệm của 
người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp 
bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan được đề nghị hoặc yêu cầu áp dụng biện pháp 
bảo vệ. 

3. Các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp, bầu Trưởng thôn/Khối trưởng. Trong đó, giới thiệu về các vị trí 
dân cử, về nhiệm kỳ của vị trí trưởng thôn và nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội; về 
hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND, tham gia bầu 
Trưởng thôn, bầu Tổ trưởng Tổ dân phố. 

Cụ thể giới thiệu để nhân dân biết quy định việc bầu cử trưởng thôn theo 
nguyên tắc "nhân dân bàn, biểu quyết", theo phương thức "tổ chức cuộc họp cử 
tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình", việc bầu cử có thể bằng hình "thức giơ tay 
hoặc bỏ phiếu kín" căn cứ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội ngày 20/04/ 2007  về thực hiện dân chủ cấp xã, 
phường, thị trấn; các quy định có liên quan của Nghị quyết Liên tịch số 
09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/04/2008 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 
14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn.  

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. 

4. Tuyên truyền về chứng thực và việc thực hiện các thủ tục hành chính 
lĩnh vực chứng thực ở cơ sở. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân 
dân ở địa phương nắm vững và chấp hành tốt những nội dung cơ bản của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 
đồng, giao dịch và các văn pháp luật có liên quan;  

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 
chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực chứng thực: niêm yết đầy đủ nội dung thủ tục hành 
chính lĩnh vực chứng thực ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (12 thủ tục hành chính cấp huyện; 11 
thủ tục hành chính cấp xã) tại trụ sở cơ quan, đơn vị và công bố công khai nội 
dung thủ tục, các thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu cần thực hiện trên cổng thông 
tin điện tử của đơn vị; chỉ đạo công chức làm công tác chứng thực hướng dẫn 
đầy đủ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của công dân 
phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra công tác chứng thực trên địa bàn. Kịp thời 
phát hiện những sai sót của công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cơ sở để chấn chỉnh 
kịp thời; xử lý nghiêm đối với các trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà, cố ý làm 
trái đối với quy định của Nhà nước về công tác chứng thực. 

- Chỉ đạo công chức tư pháp làm công tác chứng thực và người chứng 
thực thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, áp dụng đúng các quy định của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện đúng 
trách nhiệm theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản có 
liên quan; không được yêu cầu người dân chi tiền thêm cho công chức làm công 
tác chứng thực; tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ công dân thực hiện thực 
hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực đầy đủ, rõ ràng, chính xác. Giải 
quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực cho công dân thực kịp thời, 
chính xác, hạn chế tối đa sai sót; phải thực sự có thái độ đúng mực và ý thức 
được trách nhiệm phục vụ của bản thân trong giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực chứng thực cho người dân, lấy sự hài lòng của người dân khi tham gia 
thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực là thước đo chất lượng giải 
quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố giao Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật thực hiện việc truyên truyền, phổ biến thông qua các 
buổi sinh hoạt Chi bộ, chi hội đoàn thể; họp thôn, khu (khối) phố và hội nghị báo 
cáo viên định kỳ. Thời gian tập trung tuyên truyền, phổ biến  trong tháng 6 và đầu 
tháng 7 năm 2019.  

2. Đề nghị UBND các huyện Cao Lộc, Đình Lập và Thành phố Lạng Sơn 
phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phụ trách từng địa 
bàn được chọn để phỏng vấn người dân, thực hiện việc Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 
đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục 
pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật; ĐT: 02053.717827) để phối hợp, giải 
quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh;  
- Sở Nội vụ;                                                               
- Lãnh đạo Sở;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Trang TTĐT của Sở;  
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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