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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 
 

 
Thực hiện văn bản số 1026/STP-PBGDPL ngày 18/11/2021 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 
năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau: 
I. Công tác chỉ đạo triển khai:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo 
của cấp có thẩm quyền, triển khai thực hiện PBGDPL theo đợt, theo chuyên đề 

và các Đề án về PBGDPL do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì theo chỉ đạo của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại: Kế hoạch số 09/KH-

UBND ngày 13/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

21/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các kế hoạch theo đợt để triển khai 

thực hiện phổ biến giáo dục năm 2021: 
+  Kế hoạch số 10/KH-SKH ngày 17/02/2021 về Kế hoạch phổ biến pháp 

luật đợt I/2021;  
+ Kế hoạch số 45/KH-SKH ngày 07/9/2021 về Kế hoạch phổ biến pháp 

luật đợt II/2021;  
+ Kế hoạch số 53/KH-SKH ngày 23/9/2021 về Kế hoạch triển khai ngày 

Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11) và tổ chức triển khai phổ biến pháp 
luật đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan.  

(Biểu mẫu số 01 kèm theo ) 

 II. Kết quả triển khai 
1. Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Ban chỉ đạo công tác PBGDPL (nếu có) và đội ngũ cán bộ làm 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo viên pháp luật) của cơ quan, 

đơn vị:  
- Căn cứ vào văn bản số 111/STP-PBGDPL ngày 25/02/2021 của Sở Tư 

pháp về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp 
luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 396/SKH-TTr ngày 09/3/2021 gửi 

Sở Tư pháp về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật. 
- Căn cứ vào văn bản số 700/STP-PBGDPL ngày 30/8/2021 của Sở Tư 

pháp về việc kiện toàn Hội đồng PBGD pháp luật tỉnh Lào Cai, sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã có văn bản số 2357/SKH-TTr ngày 20/9/2021 gửi Sở Tư pháp. 
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- UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định 3457/QĐ-UBND ngày 
24/9/2021 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Lào Cai. 
- Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

- Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc công nhận báo cáo viên pháp luật. 

      Kết quả hoạt động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phổ biến kịp thời 
các văn bản pháp luật mới đến công chức, viên chức trong cơ quan. 

       - Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Tham 

dự các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức trong năm 2021. 

       - Việc trang bị tài liệu, phương tiện tuyên truyền (biên soạn, in ấn, phát 
hành cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, tài liệu pháp luật; chế độ 

đãi ngộ cho đội ngũ này:  
2. Việc thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh 

vực chuyên sâu được phân công của các Phó Chủ tịch và các ủy viên của 
Hội đồng PHPBGDPL tỉnh theo Mục III của Kế hoạch số 18/KH-HĐPH 
ngày 21/01/2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh: Không. 

 3. Kết quả triển khai thực hiện PBGDPL theo đợt, theo chuyên đề; các 
Đề án về PBGDPL do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì trong năm 2021  

(Số lượng văn bản tuyên truyền; hình thức tuyên truyền; số lượng người 
được tuyên truyền pháp luật- nêu cụ thể từng nội dung).  

Trên cơ sở tài liệu được cấp phát tại Hội nghị phổ biến pháp luật do UBND tỉnh 
tổ chức theo các đợt/năm, đơn vị tiếp thu về triển khai thực hiện tại cơ sở. 
      3.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đợt 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo 02 đợt trong năm 2021 (số 
lượng văn bản tuyên truyền 439 văn bản (Trong đó: 08 luật; Pháp lệnh: 01; 
Nghị quyết UBTV Quốc hội Khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 10: 06; 108 

Nghị định của Chính phủ; Nghị quyết của Chinh phủ: 05; 46 Quyết định, 09 Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ; 118  văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương; 49 
Nghị quyết HĐND tỉnh Lào Cai khóa 15, 16- kỳ họp thứ 14; 51 Quyết định, kế 

hoạch của UBND tỉnh Lào Cai; 27 văn bản được Niêm Yết công khai; các văn 
bản cải cách hành chính của Sở: 11). 

Cụ thể: 

     + Đợt I/2021: 

       Luật: 07 Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 bao 
gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú;Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thoả thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường . 

Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10: Nghị 
định: 64, Nghị quyết của Chính phủ:05; Quyết định của TTG: 15; Chỉ thị của 
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TTg: 17; các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương: 47; Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 14: 30; Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh 

Lào Cai: 16 và các văn bản cần được Niêm Yết, công bố, công khai: 9;  Tuyên 
truyền về cải cách hành chính năm 2021; tuyên truyền, nâng cao ý thức về ứng 
phó biến đổi khí hậu, môi trường (thực hiện theo kế hoạch số 268/KH-UBND  

ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về kế hoạch hành động ứng phó biến 
đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Qđi 
11-QĐ/TW của Trung Ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể công chức, viên chức 
trong đơn vị. 

      + Đợt II/2021: 
      Luật 01: Luật Phòng, chống ma tuý;  

 Pháp lệnh: 01 
 Pháp lệnh ưu đãi  người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09/12/2020. 
 Nghị quyết  được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11: 01 Nghị 

quyết (NQ số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 
của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của QH, Chính phủ, Tòa án Nhân dân 
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. 
     Các Nghị định: 51; Nghị  quyết: 05 của Chính phủ; Quyết định: 13, Chỉ thị: 
11 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương: 73; 

Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XV,XVI ban hành trong năm 2021: 19; Quyết 
định, kế hoạch của UBND tỉnh: 35; các văn bản được Niêm Yết công khai: 18; 

Các văn bản cải cách hành chính của Sở KH&ĐT: 11. 
        Phổ biến Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh 

Ủy Lào Cai về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 
02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, 
kinh tế; Kế hoạch số 40/KH -SKH ngày 11/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW 

ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 03/6/2021 của Bộ Chính trị trong công  
tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

+  Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện niêm 
yết đầy đủ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và 
công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác 
để Nhân dân biết, thực hiện (có danh mục kèm theo). 

+ Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên 
truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu": Việc xác định các nội 

dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành nhưng cần thiết phải đẩy mạnh 
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hoạt động tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu" được 
thực hiện dựa trên căn cứ: Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật, sự cần thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên 
ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, hân dân đáp 
ứng yêu cầu triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn 

hóa, xã hội hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, 
kéo dài tại địa phương ...Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành 

tuy đã được triển khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên 
chức, Nhân dân còn chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến. 
Luật Tiếp cận thông tin; Lĩnh vực Thanh tra: Luật Phòng chống tham 

nhũng  năm 2018, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018....v.v. ). 
Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Qđi 

11-QĐ/TW của Trung Ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể công chức, viên chức 

trong đơn vị. 
3.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I, II năm 2021 được tổ chức tại đơn vị 
(số lượng buổi tuyên truyền 02; số lượng công chức, viên chức tham gia học tập 
pháp luật là 178 lượt người). 

Cùng học tập pháp luật năm 2021, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư là 
một trong những chi đoàn trực thuộc Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp 

tỉnh Lào Cai và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Chi đoàn hiện có 44 đoàn viên, trong đó: 29 đoàn viên nam: chiếm 66 %; 15 

đoàn viên nữ: chiếm 34 %; 32 Đảng viên: chiếm 72,7 %. Về trình độ chuyên 
môn: 11 đoàn viên trình độ thạc sỹ (03 đoàn viên đang học thạc sỹ), 32 đoàn 

viên có trình độ đại học, 01 đoàn viên có trình độ trung cấp; có 43 đoàn viên dân 
tộc kinh, 01 đoàn viên dân tộc Giáy. 

- Phổ biến, quán triệt công tác cải cách hành chính theo các văn bản chỉ 
đạo của Chính phủ, của tỉnh được triển khai đến các phòng, ban; Tổ chức tuyên 

truyền đến cán bộ, công chức về Chỉ số CCHC; công tác cải cách hành chính 
của tỉnh so với các tỉnh, thành phố trên cả nước; phổ biến các kế hoạch, văn bản 
của Sở về các giải pháp cải thiện chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính.  

- Triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 (9/11) Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật, phát động các 
công chức, viên chức hưởng ứng tham gia ngày pháp luật Việt Nam (với 89 
lượt) công chức, viên chức tham gia học tập pháp luật các văn bản mới được 

Quốc hội thông qua, kết hợp cùng đợt tuyên truyền pháp luật đợt II/2021. 
3.3.Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị 

năm 2021:  

- Thực hiện trong dự toán kinh phí được giao trong năm do Sở Tài chính 

phân bổ trong chi thường xuyên của cơ quan.  
    - Kinh phí đã thực hiện trong năm 2021: 2.500.000 đồng (Nguồn từ ngân 

sách nhà nước). 
    - Nguồn huy động khác: Không. 
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(Biểu mẫu 02; Biểu mẫu số 3 kèm theo). 
III. Đánh giá chung 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch chung của tỉnh (phổ biến pháp luật 
đợt I/2021, đợt II/2021; thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 (9/11) và 

tham gia 02 cuộc thi pháp luật trực tuyến). Qua công tác phổ biến pháp luật toàn 
thể công chức, viên chức trong cơ quan được tìm hiểu nội dung cơ bản của 8 

luật mới; các Nghị định của Chính phủ; Các Nghị quyết của UBTV Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai 

khoá XV,XVI- kỳ họp thứ 14 đã thông qua; các nội dung về cải cách hành 
chính; chỉ số cải cách hành chính; các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Chỉ thị 27- CT/TW ngày 
10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019 và Chỉ thị số 52- CT/TU ngày 

20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 
Nghị định hướng dẫn thi hành….. 

Qua học tập pháp luật từng công chức, viên chức nắm rõ quy định kết cấu, 
nội dung chủ yếu của từng Chương, Điều, Khoản, Điểm và đối tượng áp dụng, 
thời gian có hiệu lực của 08 Luật mới có hiệu lực thi hành và các Văn bản pháp 

luật có liên quan, qua đó tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, từng bước 
nâng cao hiểu biết pháp luật, áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn 

quá trình công tác. 
IV. Khó khăn, tồn tại, vướng mắc: Không 

V.  Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 
      - Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại đơn vị  theo 

chỉ đạo, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Tư 
pháp. 

       - Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại đơn 
vị theo đúng tiến độ, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 

2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 

 
Nơi nhận:                    KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư Pháp;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 
- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu:VT,TTr. 

       

               

        Nguyễn Trọng Hòa            
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Biểu mẫu 01: 

 
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  

 PHÁP LUẬT NĂM 2021 
 

Số 

TT 
Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, năm 

ban hành 
Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

1 KH Số 10 /KH-SKH 17/02/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đợt I/2021 

2 KH Số 45/KH-SKH 07/9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đợt II/2021 

3 KH Số 53/KH-SKH 23/9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật 

Việt Nam năm 2021 (09/11) 
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Biểu mẫu 02:                           KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ 

quan, 

đơn vị 

Kết quả hoạt động PBGDPL  

 

 

 

 

 

 

   Ghi  

   chú 

PBGDPL trực 

tiếp 

PBPL 

trên 

loa 

truyền 

thanh 

(Giờ) 

 

 

 

 

 

 

PBPL 

Băng 

rôn, 

khẩu 

hiệu 

(Cái) 

Thi tìm hiểu  

pháp luật 

Số tài liệu 

PBGDPL được 

phát hành (Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (đồng) 

 

 

 

 

Số cuộc 

(Cuộc) 

 

Số lượt 

người 

tham 

dự 

(Lượt 

người) 

 

 

 

 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

 

 

 

Số 

lượt 

người 

dự thi 

(Lượt 

người) 

 

 

 

Tổng 

số 

 

Trong 

đó: Số 

lượng 

tài liệu 

đăng tải 

trên 

Internet 

 

 

Tổng 

số  

kinh 

phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN  

 

Kinh phí 

từ nguồn 

hỗ trợ 

khác 

 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo 

chương 

trình, đề 

án 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

Sở 
KH&ĐT 

 

 
 

02 

 
 

178 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

02 

 
 

178 

 
 

0 

 
 

0 

  
 

2.500.000 

 
 

0 

 
 

0 
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Biểu mẫu 03:       SỐ LƯỢNG THANH NIÊN ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Tổng số Đoàn viên thanh niên: 44; nam: 29; Nữ: 15) 
 

Nội dung 
Số lượng thanh niên được tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật (lượt người) 

Tổng số thanh niên được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

(lượt người) của cơ quan, đơn vị 

88 

1. Chia theo giới tính  

Nam  58 

Nữ  30 

2. Chia theo dân tộc  

Kinh: 86  

Dân tộc thiểu số            02 (Giáy) 

3. Chia theo thành thị nông thôn  

Thành thị 88 

Nông thôn 0 
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