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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

 

Căn cứ Công văn số 1991-CV/TĐTN-TG, ngày 09/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ Luật, Bộ luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan của ngành, lĩnh vực, địa phương được giao phụ 

trách, quản lý đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân biết để chấp hành 

thực hiện đúng quy định;  xác định nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp 

đối tượng, địa bàn, chú trọng những quy định mới, vấn đề mà dư luận quan tâm 

cần được thông tin, phổ biến kịp thời. 

2. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cần tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL (theo Kế hoạch số 52/KH-

UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021); kịp thời đăng tải, cập nhật 

trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ tốt nhu cầu 

tìm hiểu, tra cứu thông tin pháp luật của cá nhân và tổ chức; tăng cường ứng 

dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube, Internet,…để đăng 

tải đưa tin, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật, thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, 

phản ánh, kiến nghị, tố giác, phòng chống tội phạm… 

3. Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát, đánh giá về tổ 

chức và hoạt động của tổ chức hòa giải như: số lượng tổ hòa giải; số lượng, 

thành phần hòa giải viên hiện có của tổ hòa giải; kết quả hoạt động của tổ hòa 

giải, từng hòa giải viên về số vụ, việc tiếp nhận; số vụ, việc hòa giải thành, số 

vụ, việc hòa giải không thành; số vụ, việc chưa giải quyết; số vụ, việc đang giải 

quyết…Qua đó có giải pháp kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.     
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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