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V/v cho ý kiến đối với các kiến nghị của
Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt
động thông tin cơ sở

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Trả lời Công văn số 9603/VPCP-KGVX ngày 30/12/2021 của Văn phòng
Chính phủ đề nghị có ý kiến về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông
về hoạt động thông tin cơ sở, qua nghiên cứu Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện
Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt
động thông tin cơ sở (sau đây gọi là Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp
có ý kiến như sau:
1. Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg chưa
đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện các nội dung theo quy định tại Quyết định
số 52/2016/QĐ-TTg, nhất là các vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển
khai thực hiện công tác thông tin tại cơ sở cần được tháo gỡ, giải quyết, trong đó có
bất cập về thể chế, chính sách.
2. Liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định về lực lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật (Điều 37). Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số
10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên
pháp luật để tạo điều kiện xây dựng và phát triển đội ngũ tham gia phổ biến, giáo dục pháp
luật, đưa pháp luật đến với người dân tại cơ sở. Hoạt động của đội ngũ này sẽ phối hợp
hoặc lồng ghép nhưng không thay thế đội ngũ cán bộ thông tin tại cơ sở.
3. Về kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cho phép xây
dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động thông tin cơ sở thay thế Quyết định
số 52/2016/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, do Báo cáo
chưa đánh giá kỹ lưỡng bất cập đối với các quy định của Quyết định số
52/2016/QĐ-TTg nên Bộ Tư pháp nhận thấy chưa đủ cơ sở, trong khi một số nội
dung dự kiến đề xuất tại văn bản mới đã được cơ quan chức năng (Bộ Nội vụ, Bộ
Tài chính) trả lời cụ thể và thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành liên
quan. Vì vậy, với tính chất, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thông tin cơ sở
trong bối cảnh hiện nay, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên
cứu, đánh giá cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập từ quy
định của pháp luật hiện hành, xác định cụ thể cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để bảo
đảm cơ sở thuyết phục hơn về sự cần thiết ban hành Nghị định này; đồng thời thực
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hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật để
có cơ sở đề xuất Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về vấn đề này.
Trên đây là ý kiến về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về
hoạt động thông tin cơ sở, Bộ Tư pháp gửi Quý Văn phòng để tổng hợp, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PBGDPL.
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