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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 

                             Kính gửi:  

 - UBND tỉnh Nam Định; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. 
 

Thực hiện Công văn số 321/UBND-VP8 ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh, 

Công văn số 971/STP-PBTDTHPL ngày 01/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Nam 

Định về việc báo cáo tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL). UBND huyện Vụ Bản báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL  

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL 

 a) Việc ban hành văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật (văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt).  

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 

nghiêm túc tổ chức, quán triệt triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản 

hướng dẫn thi hành: Quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật PBGDPL... 

Từ năm 2013 đến nay, trên cơ sở thẩm quyền, UBND huyện Vụ Bản không 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện Luật PBGDPL. 

b) Tình hình quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.  

Hàng năm, trên cơ sở các kế hoạch, công văn chỉ đạo về công tác PBGDPL 

của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển 

khai và quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Chú trọng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội 

dung của Hiến pháp năm 2013, các luật, bộ luật, pháp lệnh và các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được ban hành từ năm 2013 đến nay; trong đó chủ yếu là các 

văn bản mới liên quan đến lĩnh vực: xây dựng, đất đai, môi trường, căn cước công 

dân, phòng, chống dịch bệnh, xử lý vi phạm hành chính… Phối hợp tổ chức tuyên 

truyền các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 
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định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh… 

Công tác PBGDPL được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, có sự 

phối hợp tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; qua đó đã 

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân trong huyện; góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. 

c) Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội 

quan tâm; hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác 

thi đua, khen thưởng; việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, tổ chức ở địa 

phương theo quy định của Luật PBGDPL.  

- Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội 

quan tâm: Đối với các luồng thông tin tiêu cực, kích động hàng ngày, hàng giờ trên 

mạng xã hội, việc phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm 

mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, thù địch là hết sức quan trọng. Chính 

vì thế, trong những năm qua, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thường xuyên 

quan tâm, bám sát và chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội 

quan tâm. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình 

tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; định hướng thông tin dư 

luận xã hội tại địa phương. 

- Hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ: Công tác hướng dẫn nghiệp vụ lĩnh vực 

PBGDPL trên địa bàn huyện được thực hiện thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo của UBND huyện, cơ quan chuyên môn; các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ; các hội nghị sơ, tổng kết công tác PBGDPL; các cuộc giao ban, trao đổi 

trực tiếp, gián tiếp (qua ĐT, mạng xã hội…), qua thực hiện các thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả…  

- Công tác kiểm tra, giám sát: UBND huyện giao phòng Tư pháp là cơ quan 

thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức các đợt kiểm tra công 

tác PBGDPL hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm tra chung của ngành Tư pháp. 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra và báo cáo kết quả công tác 

PBGDPL 6 tháng, năm về UBND huyện. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra và báo cáo khách quan, rõ ràng, số 

liệu cụ thể về các nội dung PBGDPL mà UBND huyện yêu cầu. 

- Công tác thi đua khen thưởng: Việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích tốt trong công tác PBGDPL thường được các đơn vị, địa phương 

khen thưởng chung trong công tác của đơn vị, địa phương. Ngoài ra, các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL được UBND tỉnh khen 

thưởng. Năm 2022, tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, UBND huyện dự 

kiến khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác PBGDPL. 
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2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và 

thành viên Hội đồng  

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành viên Hội đồng  

đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động trong công tác tham 

mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Hội đồng 

thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi thành viên. 

Hàng năm, Hội phối hợp PBGDPL tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá kết quả 

đạt được, hạn chế tồn tại của Hội đồng và các thành viên Hội đồng, triển khai công 

việc trong thời gian tới. Hội đồng thường xuyên tham mưu UBND huyện chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức hoặc phối hợp với 

phòng Tư pháp-Cơ quan thường trực của Hội đồng trong việc tuyên truyền, 

PBGDPL đối với các luật và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

do đơn vị mình phụ trách. 

Hội đồng chỉ đạo phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho các thành viên Hội đồng, từ đó các thành viên Hội đồng sẽ triển khai 

tại cơ quan, đơn vị mình bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng: qua kênh mạng 

xã hội, qua các hội nghị sơ, tổng kết của cơ quan, đơn vị, biên soạn câu hỏi - đáp 

phát trên hệ thống Đài phát thanh ở huyện, đài truyền thanh ở xã…  

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Hàng năm, UBND huyện giao phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện văn  

bản chỉ đạo công tác tổ chức, tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND huyện và tình hình thực tiễn để triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, UBND huyện và các xã, 

thị trấn treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở và các trục đường chính; giao phòng 

Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị, tuyên 

truyền trên hệ thống Đài phát thanh của huyện. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL  

a) Nội dung PBGDPL:  

Nội dung tuyên truyền: Các luật, bộ luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

ban hành hàng năm, tập trung các luật như: Hiến pháp năm 2013; Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020), Luật xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (sửa đổi năm 2020), Luật Bảo vệ môi trường năm 2020… các văn 

bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 
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b) Hình thức PBGDPL:  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập 

huấn, giới thiệu văn bản mới: UBND huyện giao phòng Tư pháp tổ chức, tuyên 

truyền pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền pháp 

luật chuyên ngành; phối hợp với các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 

Hội Nông dân huyện… tuyên truyền cho hội viên của Hội. Đây là một hình thức 

tuyên truyền phổ biến, thường xuyên áp dụng, đối tượng rộng. 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung 

cấp thông tin, tài liệu pháp luật: Được thực hiện thường xuyên, thông qua việc giải 

quyết các thủ tục hành chính ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện, 

cấp xã; thông qua việc trợ giúp pháp lý, hướng dẫn người dân trong quá trình giải 

quyết công việc… Đây là hình thức tuyên truyền được áp dụng thường xuyên, nhất 

là trong giai đoạn chuyển đổi số, số hóa hồ sơ như hiện nay, hiệu quả cao. 

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát 

thanh ở huyện, loa truyền thanh ở xã, với chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, 

“An toàn giao thông”, mỗi chuyên mục phát sóng 02 buổi/tuần; Tuyên truyền qua 

mạng internet (zalo nhóm, facebook…), pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện, xã; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ 

quan, tổ chức, khu dân cư: Hình thức tuyên truyền này được áp dụng thường 

xuyên, đối tượng rộng, hiệu quả cao.  

- Tuyên truyền thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật: Đã tuyên truyền và 

triển khai cho người dân tham gia tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải 

đảo”, “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”…. Thông qua các cuộc thi, 

góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt 

động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác 

của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở: Trong quá trình giải quyết các vụ án tại các phiên làm việc, Thẩm 

phán, hòa giải viên đã phân tích, giải thích trên cơ sở các quy định của pháp luật 

đến các đương sự, giúp đương sự hiểu các quy định của pháp luật nên các loại án 

dân sự, hôn nhân gia đình đạt tỷ lệ hòa giải thành cao; trong các phiên xét xử, các 

thẩm phán, hội thẩm nhân dân tuyên truyền, giải thích, phổ biến những quy định 

của pháp luật đến người tham gia tố tụng, đặc biệt  về những vụ án dân sự tranh 

chấp đất đai, thừa kế, những vụ án có đối tượng là người chưa thành niên… 

- Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của 

tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn 

hóa khác ở cơ sở: Thực hiện Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 13/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, cùng với 

sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các địa phương có sự điều chỉnh, 
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thay đổi trong việc bố trí, sắp xếp Tủ sách pháp luật: Chuyển tủ sách về Nhà văn 

hóa thôn…để thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận các đầu sách. Các đoàn 

thể ở huyện duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ: Hội Phụ nữ: “Phụ nữ với pháp 

luật”, Huyện Đoàn: “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ với pháp luật”. Hội 

Nông dân huyện: “Nông dân với pháp luật” với 283 thành viên tham gia. 

- Tuyên truyền thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

c) Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù (quy định tại Mục 2 

Chương II Luật PBGDPL)  

UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp, Công an huyện, 

Phòng Lao động thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện…thường 

xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù về quyền và 

nghĩa vụ của các đối tượng: Người khuyết tật, người lao động trong các doanh 

nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang 

bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo. Thông qua các buổi tuyên truyền 

PBGDPL, các đối tượng đã có chuyển biến tích cực về hành vi, ý thức tuân thủ, 

chấp hành pháp luật.  

5. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường:  

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tuyên truyền pháp luật được thực hiện 

chủ yếu qua các buổi họp chi bộ, cơ quan; họp Hội đồng nhà trường; các buổi sinh 

hoạt đoàn thể; các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên (không phải là đảng viên) các cấp học. Thông qua chương trình bồi dưỡng 

chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự 

thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

ngành giáo dục huyện Vụ Bản. Đồng thời bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhiều kiến thức quan trọng về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp 

luật của nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, biết vận dụng linh hoạt những kiến thức được trang bị để làm tốt 

công tác lãnh đạo và nhiệm vụ được giao. 

Đối với học sinh: Các trường thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy 

môn Đạo đức ở bậc tiểu học, môn Giáo dục công dân ở bậc THCS. Tuyên truyền 

phổ biến pháp luật qua các buổi chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, tiết hoạt động 

ngoài giờ, tự nghiên cứu trong Thư viện nhà trường, qua hệ thống loa của nhà 

trường phát trong đầu buổi học và giờ ra chơi… Duy trì hoạt động các câu lạc bộ 

“Tuyên truyền măng non” ở cấp tiểu học. 

Công an huyện, Đoàn Thanh niên huyện thường xuyên phối hợp với các nhà 

trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh: Luật Trẻ em, An 

toàn giao thông, ma túy, hôn nhân và gia đình, phòng chống cháy nổ… 

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL 
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Các chương trình, đề án về PBGDPL mà địa phương đang triển khai, gồm: 

6.1. Kết quả triển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. 

UBND huyện chỉ đạo phòng Tư pháp ban hành các văn bản triển khai, 

hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng nguồn lực, hiệu 

quả hoạt động của các Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.  

UBND các xã, thị trấn đã rà soát kiện toàn các tổ hòa giải, kịp thời bổ sung Hòa 

giải viên đối với những tổ hòa giải có sự thay đổi về nhân sự theo đúng quy định của 

Luật Hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 224 Tổ hòa giải, có 1.257 hòa 

giải viên ở cơ sở.  Cuối năm 2021, do sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện nên hiện nay còn 187 Tổ hòa giải và 1.111 hòa giải viên ở cơ sở. 

Công tác hòa giải thường xuyên được quan tâm, đội ngũ hòa giải viên được tập 

huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, đối thoại, thuyết phục. Khi 

thực hiện các vụ việc hòa giải, các hòa giải viên thường chủ động tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách pháp luật để người dân hiểu, từ đó giải quyết các mâu thuẫn, 

tranh chấp; hạn chế đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

6.2. Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật 

giai đoạn 2018-2022”. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp hàng năm hướng dẫn, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật và Đề án theo quy định tại Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP; Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn 

thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. 

 Nội dung cần triển khai thực hiện như: Theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Việc kiểm tra thực hiện 

Đề án tại địa phương được thực hiện kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm 

UBND huyện yêu cầu công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn 

huyện phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trong 

đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Bảo đảm sự 

phối hợp chặt chẽ giữa phòng Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn 

kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ 

tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị sự tham gia, phối 
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hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. 

6.3. Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. 

UBND huyện giao Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện triển khai Đề án, Hội 

đồng có Công văn số 652/HĐPHPBGDPL ngày 17/8/2022 để hướng dẫn, tổ chức, 

quán triệt, phổ biến Đề án, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện Đề án; phát huy vai trò của người đứng đầu; 

chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án hoặc 

lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn cho báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hội đồng phối 

hợp PBGDPL cấp huyện chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi Đề án tại địa phương mình. 

7. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL  

a) Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về 

PBGDPL.  

Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL của 

huyện, biên chế 03 cán bộ, công chức. Tổng số báo cáo viên pháp luật của huyện: 

21 người. Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 28 thành viên, do đồng chủ 

Phó chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị ở huyện; thành viên Hội đồng thường xuyên được củng cố, 

kiện toàn. 

b) Xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật và thuộc phạm vi quản lý.  

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp 

xã đều thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng các luật, văn bản mới, tham gia trực 

tiếp vào vào việc tuyên truyền PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình.  

c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL  

Cấp huyện: Mức kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm 

bố trí cho công tác PBGDPL: Khoảng 30 - 40 triệu/năm và giảm dần. 

Cấp xã: Tự cân đối ngân sách từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân bổ 

cho hoạt động tuyên truyền PBGDPL của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác 

theo quy định. 

d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Đã triển khai, tuy 

nhiên hiệu quả chưa cao. 

8. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong PBGDPL  
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Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức tuyên truyền PBGDPL; thường xuyên nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có biện pháp chỉ đạo đối với công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật thích hợp, nhằm ổn định tình hình ở cơ sở. 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên phối hợp trong 

công tác tuyên truyền PBGDPL, vì vậy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

không bị trùng lặp và đạt hiệu quả cao. 

9. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL 

Từ khi Luật PBGDPL được ban hành và có hiệu lực đến nay đã làm chuyển 

biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân; nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, tình hình thực tế ở địa 

phương. Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần tích cực trong 

việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm cho mọi người hiểu 

quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 

Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các Đề án, 

Chương trình thời gian qua có sự chuẩn bị bài bản từ việc xác định địa  bàn, nội dung 

trọng điểm đến việc khảo sát để nắm bắt nhu cầu tuyên truyền, phổ biến giáo  dục  

pháp  luật,  lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp đã có tác động tích cực đến 

mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 

của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức, sự 

hiểu biết pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng cao rõ rệt, góp phần ổn định 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

Tuy nhiên, cơ chế phối hợp công tác PBGDPL giữa các ban, ngành, đơn vị 

chức năng còn chưa rõ; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động PBGDPL 

của một số đơn vị cơ sở chưa kịp thời, thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả công 

tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được 

yêu cầu như mong muốn; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, các 

tầng lớp nhân dân chưa đồng đều nên tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến 

phức tạp, đặc biệt là trong các lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, đất đai, 

giao thông....Nội  dung  và  hình  thức  tuyên  truyền, PBGDPL dù đã có nhiều đổi  

mới nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chưa thể triển khai thường xuyên và sâu rộng. 

Một số hình thức tuyên truyền khác đạt hiệu quả cao, người dân dễ tiếp cận thông 

tin như phát hành tờ rơi, băng rôn.... dù đã cố gắng trang bị, phát miễn phí tới tận 

tay người dân nhưng số lượng còn hạn chế so với  nhu cầu tìm hiểu pháp luật của 

người dân. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN; BẤT CẬP TRONG 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL  

1. Tồn tại, hạn chế  
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Một số cấp ủy, chính quyền còn chưa kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền 

PBGDPL khi có văn bản luật mới. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương đôi lúc còn chưa đồng bộ. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 

PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục; chủ yếu thực hiện qua hình thức 

tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng như: người lao động, thanh niên, người 

khuyết tật, các đối tượng chính sách… 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đa số là 

những người làm công tác kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Một số người năng lực sư phạm, kỹ năng 

truyền đạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật còn hạn chế nên ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu, truyền đạt và hiệu 

quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Một số Đề án về PBGDPL được ban hành nhưng chưa có nguồn kinh phí để 

triển khai thực hiện, thường phải lồng ghép với các chương trình, kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục khác nên hiệu quả chưa cao. Kinh phí cho công tác 

PBGDPL còn hạn hẹp nhưng khối lượng, nội dung công việc được  giao quá  

nhiều. Chưa có kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, chủ yếu là từ 

nguồn ngân sách nhà nước, chưa khai thác được các nguồn kinh phí xã hội hóa.  

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế  

a)  Nguyên nhân từ thực tiễn thực hiện Luật PBGDPL   

Công tác tham mưu, đề xuất có lúc chưa chủ động, kịp  thời. Cán bộ làm 

công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế về khả năng truyền đạt. Chưa có cơ 

chế động  viên,  khuyến khích xứng đáng đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. Sự phối hợp giữa các cơ quan, 

tổ chức liên quan còn thiếu tính đồng bộ và chưa thật sự chặt chẽ. 

b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật PBGDPL.  

Yêu  cầu đối với công tác tuyên truyền,  PBGDPL  ngày càng cao, trong khi 

điều kiện về nhân lực, vật lực còn hạn chế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ 

quan  cấp trên về công  tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cụ thể, chưa có 

cơ chế đủ mạnh bảo đảm thực hiện nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình 

triển khai ở địa phương. Đặc biệt là chưa có sự kết hợp, lồng ghép một cách phù 

hợp các chương trình, đề án, kế hoạch nên dẫn đến tình trạng ở địa phương phải 

ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và báo cáo chuyên đề riêng lẻ. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật và 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  

Đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL là Chương trình mục tiêu để có sự chỉ 

đạo tập trung nguồn lực và đầu tư kinh phí chung thống nhất từ Trung ương đến 
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địa phương. Lồng ghép, kết hợp phù hợp giữa các chương trình, đề án, kế hoạch, 

tránh dàn trải và giảm thời gian, công sức trong việc triển khai cũng như xây dựng 

báo cáo của địa phương. 

2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành Luật. 

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng 

không chỉ đáp ứng nhu cầu về kiến thức pháp luật, mà còn đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn, giúp người dân vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống. 

Thông qua công tác xét xử: Tăng cường xét xử lưu động để công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao hơn nữa. 

Coi trọng, nâng cao chất lượng các Tổ hòa giải, thường xuyên bồi dưỡng 

nghiệp vụ hòa giải và những quy định của pháp luật liên quan đến công tác hòa giải 

để đội ngũ hòa giải viên có thêm kiến thức pháp luật, làm tốt vai trò của mình, hạn 

chế những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, tránh khiếu kiện đông người. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Luật PBGDPL. UBND huyện Vụ 

Bản trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL 

(Kèm theo Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện) 
 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
 

 
 

 
 

 
STT 

Văn bản 

quy phạm 

pháp luật 

Các loại văn bản hành chính 
 
 

 
Ghi chú 

 

 

Chỉ thị 

 

Kết 

luận/Thông 

báo 

 

 

Chương 

trình 

 

 

Quyết định 

 

 
Kế hoạch 

Công văn/ 

Hướng dẫn 

 

Văn bản 

khác 

 0 
0 0 0 0 19 0 0 

 

Tổng số 0 0 0 0 0 19 0 0  

 

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai 
 

 

 
STT 

 

Năm 

ban 

hành 

 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 

 

 
Tên đề án 

 

Số/ngày/ tháng/năm 

ban hành 

 

 

Cơ quan phối hợp 

 

 

Cấp trình/ban 

hành 

1 2018 UBND cấp huyện 

Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”. 

 Các cơ quan, đơn 

vị, UBND cấp xã 
Phòng Tư pháp 

2 2019 UBND cấp huyện 
Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019-2022” 

 

 Phòng Tư pháp, 

UBND cấp xã Phòng Tư pháp 
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3 2022 

Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện 
Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 

Công văn số  

652/HĐPHPBGDPL 

ngày 17/8/2022 

Thành viên Hội 

đồng PHPBGDPL 

huyện; các cơ quan, 

đơn vị liên quan, 

UBND cấp xã 

Phòng Tư pháp 

 

3. Hội đồng phối hợp PBGDPL 
 

STT Văn bản kiện toàn Hội đồng theo 

Quyết định số 21/2021/QĐ- TTg 

(Số, ngày tháng) 

Chủ tịch Hội đồng 

(nêu rõ chức danh lãnh đạo 

tham gia) 

Số lượng 

thành viên 

Thành phần 

tham gia (có theo 

thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

trung ương không? Bổ sung thành phần nào) 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng 

1 
Quyết định số: 3165/QĐ-UBND, 

ngày 02/8/2021 của UBND huyện 
Phó chủ tịch UBND huyện 28 

Theo thành phần của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL trung ương 
30.000.000 đồng 

 

4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

Số lượng 
Đánh giá hiệu quả hoạt độngcủa TTVPL theo các mức 

 

Báo cáo viên pháp luật: 21 

Tương đối Hiệu quả Không hiệu quả Số không tham gia hoạt động 

PBGDPL 

9 12 0 0 

Tuyên truyền viên pháp luật: 158 

Tương đối Hiệu quả Không hiệu quả Số không tham gia hoạt động 

PBGDPL 

88 70 0 0 
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5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL 
 

Hình thức 

PBGDPL có hiệu 

quả đang triển 

khai thực hiện 

Việc xây dựng, vận hành 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử PBGDPL 

Số lượng trung bình tin, 

bài PBGDPL hàng năm 

được cập nhật trên 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, địa 

phương 

Số tài liệu PBGDPL  

được phát hành trung bình hàng năm 

Thống kê Chuyên trang, chuyên mục về pháp 

luật trên các phương tiện thông tin đại chúng 

(đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, 

chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kênh 

sóng phát thanh, truyền hình 

Tuyên truyền 

miệng tại hội 

nghị; trên các 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng, mạng XH 

Chưa xây dựng vận 

hành Trang Thông tin 

điện tử PBGDPL. 

Đăng tải chung trên 

Cổng thông tin điện tử 

của huyện 

110 
Tổng số 

1.885 

Trong đó: Số lượng tài 

liệu đăng tải trên 

Internet: 1.085 

Chuyên mục: “Pháp luật và đời sống”; 

“An toàn giao thông”. Mỗi chuyên mục 

phát sóng 02 buổi/tuần trên Hệ thống Đài 

phát thanh ở huyện, Đài truyền thanh ở 

xã, thị trấn 
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