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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

Từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2022 

 

Thực hiện công văn số: 428/UBND-TP ngày 28/7/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2022; UBND xã Việt Hùng báo cáo công tác 

thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL 

1. Công tác, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL 

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và sự chỉ đạo của UBND các 

cấp,  ngay từ khi Luật PBGDPL có hiệu lực Ủy ban nhân dân xã hàng năm ban 

hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa 

bàn toàn xã thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả: 

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2013 về tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn xã Việt Hùng; 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2014 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Việt Hùng năm 2014; 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2015 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Việt Hùng năm 2015; 

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 27/7/2015 Kế hoạch Liên tịch về việc 

thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 18/01/2016 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Việt Hùng năm 2016; 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 20/01/2017 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Việt Hùng năm 2017; 

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 15/01/2018 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Việt Hùng năm 2018; 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 25/01/2019 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật trên 

địa bàn xã Việt Hùng năm 2019; 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 24/01/2020 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật trên 

địa bàn xã Việt Hùng năm 2020; 
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- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 25/01/2021 triển khai công tác tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 27/01/2022 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật trên 

địa bàn xã Việt Hùng năm 2022; 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, 

UBND xã luôn trú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương 

ước, quy ước. Thông qua các hội nghị tổ chức quán triệt, giao trách nhiệm cho các 

tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên về vai trò của công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên 

và người làm công tác hòa giải ở cơ sở. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xử lý kịp thời 

những vướng mắc, vấn đề phát sinh. 

2. Kết quả hoạt động của thành viên hội đồng PBGDPL 

UBND xã tổ chức thực hiện công tác PBGDPL và các điều kiện đảm bảo 

để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, công chức Tư pháp-Hộ tịch - Hội 

đồng PBGDPL xã - là đầu mối phối hợp, có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, 

tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng PBGDPL xã 

thực hiện các biện pháp chỉ đạo chung và tham mưu, tổ chức phổ biến các văn bản 

pháp luật; 

Bên cạnh đó Đảng ủy xã đã lãnh đạo, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo thực 

hiện các biện pháp, giải pháp đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng 

hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, tới cơ sở xóm trong công tác tuyên truyền, 

PBGDPL, đảm bảo công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. 

3. Kết quả thực hiện Luật PBGDPL 

3.1. Về Hội đồng phối hợp PBGDPL 

Xác định Hội đồng Phối hợp PBGDPL có vai trò quan trọng, là đầu mối 

phối hợp giữa các ban nghành đoàn thể, cơ quan đơn vị với các tổ chức chính trị - 

xã hội, đẩy mạnh công tác PBGDPL trên địa bàn xã nên Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL xã được thành lập theo đúng chỉ đạo hướng dẫn; 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL thường xuyên được kiện toàn tổ chức khi có 

thay đổi, xây dựng và có quy chế hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động theo 

hướng bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, chủ động của các thành viên; Xác 

định rõ vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng là tổ chức phối hợp chỉ đạo giữa các 

ban, ngành, các tổ chức về công tác PBGDPL trên địa bàn xã, phù hợp với yêu cầu 

chung cũng như tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời kỳ. 

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng, giữa các ban ngành, 

đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật. 
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3.2. Về thực hiện Ngày Pháp luật 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đều ban hành kế hoạch và triển khai tới các 

ban nghành đoàn thể trong xã, các xóm để tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai 

Ngày Pháp luật. Luôn coi trọng việc đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức thể 

hiện “Ngày pháp luật” cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung pháp luật 

được tuyên truyền, phổ biến trong các đợt cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật tập 

trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng. Tuyên truyền những văn bản liên 

quan mật thiết đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân như 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn giao thông; 

đất đai; khiếu nại, tố cáo; an toàn thực phẩm... Qua đó, góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội 

nhập quốc tế. 

3.3. Về kết quả thực hiện các nội dung, hình thức PBGDPL 

UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận ban ngành đoàn thể, các cơ quan đóng trên 

địa bàn; Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp và những 

văn bản pháp luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, liên quan mật thiết đến 

đời sống nhân dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Việc làm, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp, Luật Giao thông 

đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật về thuế, 

pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Để tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 Ủy ban nhân dân xã Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL xã đã tổ chức hội nghị giới thiệu Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân cho 420 đại biểu là Cán bộ, công chức, viên chức, các ban nghành đoàn thể, 

các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Phối hợp với ban, ngành, địa 

phương tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền về bầu cử với 510 đại biểu là các hội viên 

các chi hội và các các giáo viên các nhà trường;  

Tích cực tuyên truyền, phổ biến các Kế hoạch, Chương trình, Đề án tuyên 

truyền, PBGDPL của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng các 

nội dung có liên quan đến các chủ đề năm của tỉnh. Đồng thời tăng cường tuyên 

truyền, PBGDPL các văn bản pháp luật phục vụ khối đại đoàn kết dân tộc, nâng 

cao nhận thức pháp luật về Luật Biển Việt Nam... 

3.4. Về hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường 

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong nhà trường, 

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch và Hiệu trưởng các 

nhà trường phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác này. Hai bộ phận đã 
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phối hợp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện và kiểm tra, đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện công tác PBGDPL trong 

nhà trường;  

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 

30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp PBGDPL trong nhà trường; 

công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện PBGDPL cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh đã bám sát nội dung Thông tư và các văn bản chỉ 

đạo từ Trung ương tới địa phương; chất lượng được nâng lên, đặc biệt là công tác 

tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Pháp luật” Việt Nam hàng năm 

trong nhà trường; 

Đặc biệt trong năm 2014, trong tuần lễ triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” 

từ ngày 03/11 đến ngày 09/11, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các đơn vị trường 

học tập trung thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật như: Tổ chức lễ mít 

tinh; dạy lồng ghép có nội dung pháp luật, trao đổi, tọa đàm, giao lưu.  

4. Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật  

UBND xã luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của nhà nước. Nội dung tuyên truyền, phổ biến các tài liệu pháp luật như: 

Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Hộ 

tịch, Luật Bình đẳng giới. Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân…..cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, UBND xã chú trọng 

các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân ở địa 

phương như: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, các quy trình về 

đăng ký kinh doanh, đất đai, đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quy định về mức thu lệ 

phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh công 

tác phòng, chống dịch Covid-19… 

 5. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sơ, 

chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

UBND xã giao Ban Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh chủ trì biên 

soạn các bài viết tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở phát 

trên hệ thống truyền thanh của xã. Nội dung các bài viết tập trung vào các vấn đề 

thiết thực với nhân dân tại địa phương, ngôn từ phổ thông, dễ hiểu để người dân dễ 

nắm bắt được nội dung muốn truyền đạt;  

Tuyên truyền trên các hội nghị của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể 

xã hội khi sinh hoạt hội họp …Ngoài ra, UBND xã còn xây dựng một tủ sách pháp 

luật đặt tại phòng một cửa nơi Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác Tư pháp 

- Hộ tịch với nhiều loại văn bản luật khác nhau, cập nhật những văn bản mới, hủy 

bỏ những văn bản đã hết hiệu lực phục vụ nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật cho 
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cán bộ, công chức của UBND và nhân dân trong xã đến giao dịch hành chính mỗi 

năm đồng thời tuyên truyền trợ giúp hàng ngày tại bộ phận một cửa về các văn bản 

mới ban hành và tình hình liên quan đến đời sống xã hội của nhân dân;  

Những năm gần đây UBND xã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền 

thông tin để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập 

trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, 

với tinh thần kịp thời, chính xác để người dân chủ động, tự giác thực hiện và tham 

gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời khuyến khích người dân chủ 

động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời những người từ nước ngoài và từ vùng có 

dịch về địa phương mà chưa khai báo y tế để giám sát, cách ly theo qui định. 

6. Hỗ trợ nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước 

Xác định được vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao công tác này. Hàng năm 

trên phân bổ ngân sách của UBND huyện, UBND xã dành một phần kinh phí để 

chi phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, 

do không có phân bổ ngân sách riêng nên phần kinh phí của UBND xã dành cho 

công tác này khá ít, không đủ đảm bảo hoạt động cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Mặc 

dù vậy, do đội ngũ cán bộ cơ sở được nhân dân tin tưởng bầu chọn thực hiện công 

việc trên tình thành trách nhiệm cao, vì phong trào của địa phương, không đề cao 

lợi ích cá nhân nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở vẫn đảm 

bảo ổn định, chất lượng. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN 

NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL 

1. Đánh giá về tồn tại, hạn chế 

Trong quá trình triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn xã, bên cạnh 

những kết quả đã đạt được, còn có những khó khăn, vướng mắc sau: 

- Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến 

tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu mong muốn; ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, các tầng lớp nhân dân chưa đồng đều. Ở một số địa phương xóm, đơn 

vị, cấp ủy chưa thật sự quan tâm đúng mức cho công tác này; 

- 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;  

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm kỹ năng tuyên 

truyền còn hạn chế và chưa đồng đều, chế độ bồi dưỡng cho tuyên truyền viên 

chưa có; 

- Số lượng văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, lại thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, gây khó khăn cho công tác PBGDPL; 
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- Kinh phí cho công tác PBGDPL chưa phù hợp với khối lượng, nội dung 

công việc được giao. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn 

chế.  

2. Nguyên nhân 

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.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Kiến Nghị, đề xuất (không); 

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Việt Hùng về việc Tổng kết 10 năm thực 

hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2022./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Trực Ninh; 

- Phòng Tư pháp huyện Trực Ninh; 

- Lưu: VP,TP-HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thưởng 
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