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BÁO CÁO  

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

 

Thực hiện Công văn số 428/UBND-TP  ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND 

huyện Trực Ninh, về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2012. UBND xã Trực Thanh tổng hợp kết quả báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL 

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

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

UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, 

hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ 

chức thực hiện. 

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. 

Lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ 

đạo công tác PBGDPL; nhắc nhở các cơ quan đomgs trên địa bàn thực hiện tốt công 

tác PBGDPL cho toàn thể CB,CC, VC, NLĐ trong cơ quan, các nhà trường và nhân 

dân có giao dịch liên quan để nắm bắt, áp dụng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện có kế hoạch gắn 

với theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy 

định. 

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

tâm; việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, địa phương theo quy định của Luật 

PBGDPL.  

Căn cứ Luật PBGDPL, các văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành, UBND xã 

đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 28/01/2013 về 

tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện 

các kế hoạch PBGDPL chung hàng năm, kế hoạch PBGDPL theo chuyên đề về lĩnh 

vực. Trong kế hoạch PBGDPL của UBND xã đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội 

dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm của CB, CC, VC, NLĐ cơ quan trong việc 
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PBGDPL…Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện luôn có sự quan tâm chỉ đạo 

sát sao của Đảng ủy, UBND thông qua các kết luận giao ban cơ quan hàng tháng, 

tuần. Đã củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL 

gắn với quan tâm cử đi tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do 

Phòng Tư pháp, Nội vụ và các ngành của huyện phối hợp tổ chức; Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch tham mưu, lập danh sách đề nghị UBND công nhận tuyên truyền viên 

pháp luật. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

Không thành lập hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã. 

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

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn đều ban hành và tổ chức 

thực hiện kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật. UBND xã 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, 

đặc biệt là tổ chức tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2013 trên địa bàn toàn xã. 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 chủ quyền biển, đảo; 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. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL  

a) Nội dung PBGDPL:  

Các ngành, đoàn thể đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

liên quan theo chức năng quản lý của ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức mình. 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 
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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 XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy ban nhân dân xã 

đã chỉ đạo công chức Tư pháp và các tuyên truyền viên pháp luật tổ chức tuyên 

truyền 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 500 đại biểu là đoàn viên, hội viên và nhân 

dân thông qua các hội nghị của các ngành, đoàn thể, các cuộc họp dân tại các xóm, 

tuyên truyền viên pháp luật. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức 45 hội nghị tuyên 

truyền về bầu cử; Ủy ban bầu cử của xã đã thành lập Tổ công tác tuyên truyền bầu 

cử, Tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền trước, 

trong và sau bầu cử.. 

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, huyện, trong đó chú trọng 

các nội dung có liên quan đến các chủ đề năm của tỉnh, huyện.  

b) Hình thức PBGDPL:  

Ngoài hình thức PBGDPL trực tiếp do lãnh đạo UBND và tổ tuyên truyền viên 

pháp luật thực hiện, các nội quy, quy chế của cơ quan, Bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết... đến toàn thể CB, CC, VC, NLĐ trong cơ quan thông qua 

hình thức tuển truyền trực tiếp. Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của UBND xã 

cũng thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các thông tin pháp luật, các quy định 

hành chính có liên quan lên Trang thông tin điện tử của UBND xã. Đối với nhân dân 

trên địa bàn, việc phổ biến các nội dung pháp luật có liên quan được thực hiện thông 

qua các hình thức tuyên truyền trực quan Pano, áp phích, Quy chế tiếp công dân, 

thông qua tham dự và phát biểu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc họp tiếp 

xúc cử tri, thông qua việc lồng ghép trong quá trình giải quyết đơn phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo... thông qua các cuộc họp dân tại các xóm, qua mạng lưới đài 

truyền thanh của xã. 

Công tác kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL 

được thực hiện đúng quy định. 

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

Chương II Luật PBGDPL. 

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội 

nông dân, Đoàn thanh niên, Ban công an xã tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật 

cho người khuyết tật, người đang chấp hành án treo tại địa phương, người chấp hành 

xong án phạt tù về địa phương. 

5. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường:  
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Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong nhà trường, 

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với nhà trường tại 3 cấp học Mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác này; đã 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. 

Công tác giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn giáo án, bài giảng được nồng 

ghép trong các môn học đặc biệt là môn giáo dục công dân tại các giờ lên lớp; Thông 

qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội tại các chi đoàn, chi đội về nội dung Hiến pháp năm 

2013, Luật Giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, tai tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, 

tội phạm và bạo lực học đường. 

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL:  

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL. 

Đề án PBGDPL theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND 

tỉnh, lồng ghép, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; việc thực 

hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội để sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực; tiếp tục khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác 

PBGDPL. 

Triển khai Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về Báo cáo 

viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật. 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Kế hoạch số 

76/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh. 

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

a) Hiện nay sau khi sáp nhập xóm, chi bộ xã có 15 tuyên truyền viên pháp luật; 

6 tổ hòa giải với 39 hòa giải viên.  
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b) Về kinh phí cho công tác PBGDPL: Không được phân bổ ngân sách cho 

công tác PBGDPL 

c) Huy động nguồn lực xã hội cho  công  tác  PBGDPL: Hoạt động huy động 

nguồn lực trong xã hội (con người và kinh phí) triển khai công  tác  PBGDPL tại địa 

phương chưa huy động được nguồn kinh phí cho công tác này .  

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

trong PBGDPL 

Việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể cụ thể thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của Luật PBGDPL đã thực hiện đầy đủ. Mức độ thực hiện tốt và phát huy 

được hiệu quả. 

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

PBGDPL:  

Các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực, chủ động tuyên truyền, 

phổ biến kịp thời, đầy đủ nhũng nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các 

tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội; Có sự kết phối 

hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tạo nên 

sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào công tác PBGDPL.  

Kết quả công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm 

hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân 

mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý nhà nước ở địa phương, dũng cảm đấu 

tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ cán bộ, 

công chức có tiến bộ trong điều hành quản lý, lấy pháp luật làm cơ sở, chuẩn mực 

trong việc điều hành, giải quyết công việc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 

PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân nên đã không phát sinh các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 

phương. 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu 

quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, huyện đến công tác triển khai, 

tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với 

các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, 

giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. 

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

NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL (NẾU CÓ)  
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1. Tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật trên 

thực tế; bất cập trong các quy định của Luật PBGDPL (nếu có), trong đó tập 

trung vào một số nhóm vấn đề sau: 

Trong quá trình triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn, 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  đơn vị cơ sở chi bộ, xóm  chưa 

thật sự quan tâm và đầu tư 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 

tuyên truyền cho các đối tượng như: người lao động, thanh niên người khuyết tật, 

nguiwf đang chấp hành án treo; người đang cai nghiện tại gia đình mà chưa chú trọng 

mở rộng tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù khác. 

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

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

viên. 

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

sung, gây khó khăn cho công tác PBGDPL. 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL không có nên chưa phù hợp với khối lượng, 

nội dung công việc được giao, chưa khai thác được các nguồn kinh phí khác, chưa 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với công tác PBGDPL trên địa bàn. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Công tác tham mưu, đề xuất có lúc chưa chủ động, kịp thời. Một số 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 tuyên truyền viên pháp luật 

và hòa giải viên ở cơ sở. 

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. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan còn thiếu tính đồng bộ 

và chưa thật sự chặt chẽ; các thành viên Hội đồng phối hợp đều hoạt động kiêm 

nhiệm, đa số là lãnh đạo của các ngành, đoàn thể nên ảnh hưởng đến thời gian dành 

cho công tác này, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên 

trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng, chính quyền chưa thật sự quan tâm và 

đầu tư đúng mức cho công tác này. 



7 
 

Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở các ngành, và tuyên truyền viên pháp 

luật, đủ về số lượng và chất lượng chưa cao; đội ngũ hòa giải viên cơ sở đa phần là 

những người là cán bộ cơ sở hoạt động kiêm nhiệm nên dù có uy tín trong cộng đồng 

dân cư nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật các thông tin pháp luật mới; 

nên việc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở còn chậm. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với những đề án triển khai ở địa phương, cơ sở cần đồng thời quy định 

các điều kiện đảm bảo về nhân lực, tài chính. 

2. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL cho 

địa phương bằng cách cung cấp miễn phí các sách báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách 

pháp luật ở cơ sở hoặc cung cấp các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, 

PBGDPL ở địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và các 

văn bản mới, quan trọng được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để 

địa phương kịp thời tổ chức thực hiện. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật của UBND xã Trực Thanh./.  

Nơi nhận: 

- UBND huyện Trực Ninh; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thực 
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