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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). 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ. UBND xã Xuân Hồng ban hành các Kế 

hoạch về việc thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. 

Qua đó, đã triển khai, quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ 

công chức và toàn thể nhân dân trong xã; chỉ đạo các ngành, căn cứ vào tình 

hình, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng theo tinh thần nội dung của kế hoạch đề ra. 

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. 

Các ban ngành đoàn thể trong xã đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với 

nhau thực hiện công tác này một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều hình 

thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc hội 

nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng 

ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở; lồng ghép 

vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động hòa giải ở cơ 

sở, Câu lạc bộ pháp lý ở trường học, thông qua các phiên tòa xét xử lưu động; công 

tác thi hành án dân sự; tủ sách pháp luật tại trung tâm học tập cộng đồng, Bưu điện 

Văn hóa xã; thông qua các hội thi; tọa đàm, đối thoại trên hệ thống Đài Truyền 

thanh xã, công chức cấp xã đối thoại với nhân dân vào chiều thứ sáu… 

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, đơn vị, địa 

phương theo quy định của  Luật PBGDPL. 

Định kỳ 06 tháng, năm, công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu giúp Ủy 

ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại các ban, ngành, đoàn thể  và 37 cơ sở xóm 



 

Qua đó, nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ hòa giải viên gắn với thực 

hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công 

tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước”. Kịp thời phát hiện những 

vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Luật. 

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

thành viên Hội đồng 

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

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu ban hành các kế 

hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam cụ thể như sau: 

Năm 2013 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 

03/11/2013 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Toàn 

dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh". 

Năm 2014 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

05/10/2014 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Toàn 

dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Năm 2015 UBND xã đã ban hành kế hoạch số  26/KH-UBND ngày 

20/10/2015 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Thực 

hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản cua công dân". 

Năm 2016 UBND xã đã ban hành kế hoạch số  22/KH-UBND ngày 

29/10/2016 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Nâng 

cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ 

và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môt trường thuận lợi cho sản xuất 

kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân". 

Năm 2017 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

05/10/2017 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Tiếp 

tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp". 

Năm 2018 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 



 

12/9/2018 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề "Nâng 

cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ 

pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, 

sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". 

Năm 2019 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

24/10/2019 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với khẩu hiệu 

"Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tình thần gương mẫu, chủ động học 

tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.". 

Năm 2020 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/10/2020 

về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề “Sống và làm việc theo 

Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” 

Năm 2021 UBND xã đã ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

12/10/2020 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với chủ đề “Nâng 

cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt 

dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội” 

Tổ chức các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, 

hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” thông qua Hội nghị, 

hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện 

thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành bảo vệ pháp 

luật; tổ chức ký kết chương trình phối hợp PBGDPL, đối thoại chính sách pháp 

luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay phương thức mới hiệu 

quả, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực xây dựng, thi hành pháp 

luật, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thiết thực 

hưởng ứng Ngày Pháp luật linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối 

tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số 

trong triển khai, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng 

thông tin/Trang thông tin điện tử, khai thác hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, 

thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền thanh để bình luận, đối 

thoại chính sách, định hướng dư luận; treo panô, áp phích, cờ trên các trục 

đường chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công 

cộng, ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn 

với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, 

nhất là vụ việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ 

hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng 



 

chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tăng cường công khai thông tin theo quy 

định nhằm thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở; phổ biến quy định của pháp 

luật qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích 

hợp pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi cộm trong đời sống thu hút sự 

quan tâm của dư luận hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 

a) Nội dung PBGDPL: 

Nêu rõ kết quả PBGDPL theo các nội dung quy định tại Điều 10 Luật 

PBGDPL; số lượng văn bản được PBGDPL. 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ 

trọng tâm của địa phương. UBND xã tập trung tuyên truyền những chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các 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 hộ tịch, Luật 

Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, 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,… Ngoài ra, phổ biến 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,… 

Các ban ngành đoàn thể trong xã đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với 

nhau thực hiện công tác này một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều hình 

thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc 

hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc 

lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở; 

lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động 

hòa giải ở cơ sở,, Câu lạc bộ pháp lý ở trường học; thông qua các phiên tòa xét 

xử lưu động; công tác thi hành án dân sự; tủ sách pháp luật trung tâm học tập 

cộng đồng của UBND xã, Bưu điện Văn hóa xã; thông qua các hội thi; tọa đàm, 

đối thoại trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, công chức cấp xã đối thoại với 

nhân dân vào chiều thứ sáu… 

Ngoài ra UBND xã đã tổ chức tuyên truyền các văn bản bản pháp luật mới 

ban hành và những văn bản pháp luật có quan đến cán bộ và nhân dân địa phương, 

bằng nhiều hình thức thích hợp, trong đó hình thức tuyên truyền miệng được sử dụng 

phổ biến, mang lại hiệu quả cao. Kết quả trong 10 năm, trong toàn xã đã tuyên 

truyền được 70 cuộc, với khoảng 4300 lượt người dự, tài liệu phát hành 2500 tờ rơi. 



 

b) Hình thức PBGDPL: 

- Nêu rõ kết quả triển khai thực hiện trên thực tế các hình thức PBGDPL 

quy định tại Điều 11 Luật PBGDPL (đối với từng hình thức, đề nghị nêu rõ tình 

hình thực hiện thường xuyên hay không thường xuyên; tính khả thi, phù hợp, hiệu 

quả áp dụng từng hình thức; thống kê số liệu cụ thể việc thực hiện tại Phụ lục 2); 

- Nêu rõ các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo được áp dụng. 

 UBND xã đã tổ chức tuyên truyền các văn bản bản pháp luật mới ban 

hành và những văn bản pháp luật có quan đến cán bộ và nhân dân địa phương, 

bằng nhiều hình thức thích hợp, Hội nghị quân chính, hội nghị BCH các đoàn 

thể, hội nghị chi bộ, hội nghị thôn xóm, mang lại hiệu quả cao.  

Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp 

trên mở chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trên cổng thông tin 

điện tử xã Xuân Hồng tại địa chỉ https://xuanhong-xuantruong.namdinh.gov.vn/ ; 

đăng tải những luật mới có hiệu lực và các kế hoạch, báo cáo của Đảng ủy, 

HĐND, UBND  để nhân dân tìm hiểu và nghiên cứu. 

Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã. 

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

Chương II Luật PBGDPL. 

Tập trung nêu rõ các nội dung, hình thức PBGDPL đã được áp dụng, các 

hoạt động PBGDPL cụ thể được triển khai đối với từng đối tượng đặc thù; từ đó 

phân tích những chuyển biến về hành vi, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật 

của các đối tượng này sau khi được PBGDPL. Đồng thời làm rõ trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện trách 

nhiệm PBGDPL cho đối tượng đặc thù. 

Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc 

thù theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các chương trình phối hợp 

giữa ngành Tư pháp với các ngành, đoàn thể cho một số đối tượng (người 

nghèo, người khuyết tật, người mãn hạn tù, người cai nghiện ma túy..); 

Chỉ đạo công chức Tư pháp hộ tịch phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

tuyên truyền pháp luật cho một số đối tượng đặc thù cụ thể; 

+ Phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật 

cho đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương với nội dung các quy định của 

chính phủ về hỗ trợ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, với hình thức 

tuyên truyền miệng trực tiếp cho các đối tượng 

+ Tổ chức tuyên truyền cho hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn với nội dung định hướng phát triển nghề nghiệp 

https://xuanhong-xuantruong.namdinh.gov.vn/


 

và các quy định của nhà nước về hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn, với hình thức 

tuyên truyền miệng trực tiếp cho các đối tượng. 

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

triển khai các hoạt động phối hợp xây dựng các giáo trình, giáo cụ trong chương 

trình tại từng cấp học (giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học); việc chuẩn hóa, xây dựng  đội ngũ 

giáo viên; giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân, gắn với triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án về 

PBGDPL trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Công tác PBGDPL được lồng ghép trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ công tác pháp chế, công tác PBGDPL hằng năm. Đã chỉ đạo thực hiện 

đổi mới nội dung giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, 

thực hiện giảm tải chương trình giáo dục, thực hiện nội dung tích hợp các kiến 

thức pháp luật trong chương trình Giáo dục công dân; tiếp tục đổi mới phương 

pháp giảng dạy; khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn 

giáo dục công dân/Giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình PBGDPL ngoại 

khóa phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; rà soát, bổ sung mẫu thiết bị, 

tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong nhà trường; xây dựng chuyên 

mục thông tin PBGDPL trên trang thông tin điện tử; ứng dụng công nghệ thông 

tin vào giảng dạy. Tổ chức và lồng ghép tổ chức tuyên truyền, PBGDPL tại các 

cuộc họp, hội nghị, chào cờ đầu tuần, thực hiện chuyên mục về giáo dục và đào 

tạo; duy trì chuyên mục thông tin PBGDPL trên trang thông tin điện tử của các 

trường, các cơ sở giáo dục… 

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

chương trình, đề án về PBGDPL mà cơ quan, đơn vị, địa phương đang triển 

khai; hiệu quả của việc thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL. 

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. 

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. 

UBND xã đã ra quyết định công nhận 37 tuyên truyền viên pháp luật Đội 

ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền hoạt động đạt hiệu quả khá tốt, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao; hàng năm đều được tập huấn kỹ năng tuyên truyền 

pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND huyện. Thực hiện chế độ, thông tin báo cáo 

định kỳ và chuyên đề theo yêu cầu đảm bảo đúng quy định. 



 

c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL: Nêu rõ mức kinh phí ngân sách 

nhà nước thường xuyên hàng năm bố trí cho công tác PBGDPL và kinh phí 

triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ về PBGDPL do cơ quan, đơn vị, 

địa phương đang chủ trì thực hiện. Đánh giá rõ mức độ bố trí kinh phí theo 

hàng năm (tăng hoặc giảm) từ khi có Luật PBGDPL đến nay. 

Cơ bản thực hiện theo quy định của Pháp luật 

d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Nêu rõ các hình thức, 

hoạt động huy động nguồn lực trong xã hội (con người và kinh phí) triển khai công 

tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; mức kinh phí huy động được. 

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

liên quan trong PBGDPL 

Đánh giá chính xác việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể cụ thể 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật PBGDPL (thực hiện đầy đủ 

chưa? Mức độ thực hiện như thế nào, có hiệu quả hay không?). 

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

Đánh giá tác động trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật; tác 

động đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Các ngành, các cấp, các tổ chức đã tích cực, chủ động tuyên truyền, 

phổ biến kịp thời, đầy đủ những 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 giảm nhiều 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, 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) 

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: 

a) Các quy định chung trong công tác PBGDPL (phạm vi điều chỉnh; 

chính sách, nguyên tắc về PBGDPL; nội dung quản lý nhà nước về PBGDPL; 

những hành vi bị cấm). 

b) Xã hội hóa trong công tác PBGDPL. 

c) Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

d) Ngày Pháp luật Việt Nam. 

đ) Nội dung và hình thức PBGDPL. 

e) PBGDPL cho đối tượng đặc thù. 

g) Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

h) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PBGDPL. 

i) Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời 

tham gia PBGDPL ở cơ sở. 

k) Điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL. 

l) Vấn đề khác (nếu có). 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

a) Nguyên nhân từ thực tiễn thực hiện Luật (nguyên nhân chủ quan, 

nguyên nhân khách quan). 

b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật. 

IV. 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 (nếu có). 

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

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn xã Xuân Hồng, kính mong  được sự quan tâm chỉ đạo của 

cấp trên để UBND xã Xuân Hồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PBGDPL huyện; 

- TT.Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VP UBND 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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