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BÁO CÁO  

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

 

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

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

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

Định về việc báo tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND 

huyện Nam Trực báo cáo cụ thể như sau: 

I. KẾTQUẢTHỰCHIỆNLUẬT PBGDPL 

1. Thựchiệntráchnhiệmquảnlý nhànướctrongcông tácPBGDPL 

a) Việc ban hànhvăn bản đểchỉđạo, hướng dẫn thực hiệnLuật. 

Hàng năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch trong công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật như: Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 08/03/2017 về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây 

dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn huyện; Kế hoạch 

số 06/KH-UBND ngày 17/01/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà 

giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

năm 2018 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2019 về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 04/6/2019 

triển khai thực hiện đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 04/6/2019 thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải 

viên ở cơ sở” giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 08/KH-

UBND ngày 03/02/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-

UBND ngày 15/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 17/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

b) Tìnhhìnhquántriệt,phổbiếnLuật và các văn bản quy 

địnhchitiết,hướngdẫnthihànhđếncácđốitượngliênquan. 
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Nhận thức đượccông tác tuyên truyền PBGDPL đóng vai trò quan trọng  

trong đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Ngay sau 

khiLuật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực, UBND huyện đã chỉ đạo các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trên  địa bàn huyện chủ động bám sát kế hoạch, mục 

tiêu của Hội đồng PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh triển khai thi hành luật. Hội 

đồng phối hợp PBGDPL, phòng Tư pháp, Công an huyện, Thanh tra và các cơ 

quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo, 

điều hành. 

Ban hành các văn bản như: Công văn số 194/UBND-PTP ngày 09/4/2019 

về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật để các cơ quan đơn vị, 

các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện; Công văn số 322/UBND-

PTP ngày 14/6/2019 về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật; Công văn số 31/UBND-PTP ngày 03/02/2020 chỉ đạo phổ biến các 

Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV gồm: Bộ luật Lao 

động, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, Luật thư viện, Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức và triển 

khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; 

 Công văn số 71/UBND-PTP ngày 27/02/220 về việc tăng cường tổ chức 

tuyên truyền PBGDPL về các vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến việc phòng 

chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu 

bia.  

Công văn số 49/UBND-VHTT ngày 21/01/2021 về đẩy mạnh công tác 

tuyên truền Đại hội XIII của Đảng, ban hành Công văn số 164/UBND-PTP ngày 

16/3/2021 về cung cấp tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp. 

 Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục 

pháp luật đã ban hành Công văn số 16/PTP ngày 31/3/2021 về việc hưởng ứng, 

tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND”. 
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UBND huyện ban hành công văn số 385/UBND-PTP ngày 20/5/2021 về 

tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19. 

Công văn số 865/UBND-BCHQS ngày 16/9/2021 về việc triển khai cuộc 

thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”. 

Công văn số 870/UBND-TTr ngày 16/9/2021 về triển khai cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

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

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

công tácthi đua, khen thưởng; việc thực hiện trách nhiệm của bộ, cơ quan, tổ 

chứcở trungươngvàđịaphươngtheo quyđịnhcủaLuậtPBGDPL. 

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch về công tác Tư pháp, xây 

dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật. Phòng Tư 

pháp tiến hành kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện tại 20 xã, thị trấn, 

trong đó có kiểm tra công tác thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật. 

Ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại 05 xã: Nam Hùng, Hồng Quang, 

Nam Hồng, Nam Toàn, Nam Tiến. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra số 

01/BC-ĐKT ngày 21/10/2021 của Trưởng đoàn kiểm tra; Tham mưu cho Chủ 

tịch UBND huyện ban hành kết luận kiểm tra số  09/KL-UBND ngày 

02/11/2021, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong công tác tư pháp, đảm bảo 

cho công tác tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện 

và Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2020 tại 05 xã: Nam Lợi, Tân 

Thịnh, Đồng Sơn, Điền Xá, Nam Thắng, trong đó có kiểm tra công tác xây dựng 

chương trình, kế hoạch, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật. 

2. ĐánhgiákếtquảhoạtđộngcủaHộiđồngphốihợpPBGDPLvàthànhviên 

Hộiđồng 

Hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã ban hành các văn bản tham 

mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực với nội dung 

trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người 

dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Hội đồng đã 

bàn hành công văn về việc tuyên truyền, phổ biến mức xử phạt đối với 23 hành 

vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống Covid-19.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu, tổ chức Ngày Pháp luật Việt 

Nam với các chủ đề phù hợp, có điểm nhấn với nhiều hoạt động hưởng ứng hiệu 
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quả, thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân 

trong xã hội. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường 

công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác 

PBGDPL; trong đó chú trọng các giải pháp bảo đảm nguồn lực cho công tác 

PBGDPL và xã hội hóa công tác PBGDPL; chú trọng đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong phối hợp triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ để tránh trùng lắp đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, tiết 

kiệm nguồn lực. Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã không 

ngừng triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy 

động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện 

thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các 

hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ 

quan nhà nước và trong xã hội.  

3. KếtquảtriểnkhaihoạtđộnghưởngứngNgàyPhápluậtnướcCộng 

hòaxãhộichủnghĩaViệtNam 

Sau những năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã có sức 

lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức 

thượng tôn pháp luật của toàn xã hội nói chung và người dân huyện Nam Trực 

nói riêng. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, 

đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển 

khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn 

của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Nam Trực. 

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ quan, ban, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng 

"Ngày Pháp luật", thời gian tổ chức thực hiện tập trung vào 02 tháng trước và 

sau "Ngày Pháp luật 09/11" và nhân dân để mỗi ngày trong năm đều là "Ngày 

Pháp luật", góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa phương. Các cơ quan, ban, ngành và 

các xã, thị trấn đã lựa chọn nội dung văn bản pháp luật phù hợp để triển khai cho 

cán bộ và nhân dân, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

"Ngày Pháp luật"; gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" 

và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện 

ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm. 

4. KếtquảtổchứccáchoạtđộngPBGDPL 

a)NộidungPBGDPL: 
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Nội dung tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, nhân dân huyện là một 

trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác PBGDPL được xác định cụ 

thể trong các Chương trình công tác PBGDPL của huyện hằng năm. Trên cơ sở 

đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể; các cơ quan thành viên 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã tích 

cực tuyên truyền hoặc phối hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, 

như: Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Bộ luật 

Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa 

giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống ma túy … và các văn bản quy phạm pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực nhằm thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý Nhà nước trên địa bàn.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thường xuyên được kiện toàn, hiện nay Hội 

đồng do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịchHội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện, đồng chíTrưởng phòng Tư pháp làm Phó chủ tịch thường trực 

và 24 thành viên là trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể.  

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò tích cực phối hợp với các  

phòng, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền PBGDPL tới các tầng 

lớp Nhân dân gắn với các hoạt động của Mặt trận như tuyên truyền trực tiếp, 

gián tiếp thông qua các buổi sinh hoạt Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư; tập 

huấn, bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc 

vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư, thực hiện các hương ước, 

quy ước ở khu dân cư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, 

đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…vv. 

Các cơ quan khối nội chính và các  cơ quan như Công an, Tòa án, Viện 

Kiểm sát, Thi hành án dân sự của huyện… luôn thực hiện tốt công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình như tuyên truyền về 

Luật An toàn giao thông đườngbộ, Nghị định về sử dụng, buôn bán, vận chuyển 

pháo nổ; tuyên truyền trong các buổi xét xử lưu động,…  

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các trường học đã tuyên truyền, PBGDPL  

lồng ghép trong các buổi sinh hoạt với nội dung nói không về bạo lực gia đình,  

Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Phòng Tư pháp kết hợp với 

Đoàn thanh niên huyện tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật về bầu cử trong các 

trường học…đóng góp vai trò to lớn trong  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn huyện. 

b)Hìnhthức PBGDPL: 

- Tuyên truyền miệng thực hiện khi người dân đến giao dịch TTHC tại bộ 
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phận 1 cửa của huyện và tại các xã, thị trấn 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của huyện và 

xã, thông qua hệ thống Đài phát thanh của huyện và hệ thống truyền thanh cơ 

sở. Loa truyền thanh cơ sở được sử dụng phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu 

tại các đơn vị xã, thị trấn.  

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu 

pháp luật. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật gồm nhiều loại như đề cương 

tuyên truyền, văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách pháp 

luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, bản tin, tranh áp phích, lịch…  

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giáo dục pháp luật 

trong nhà trường 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng, thực hiện hương 

ước của thôn, làng, quy chế của cơ quan, điều lệ của các tổ chức đoàn thể xã hội.  

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện ký cam kết gia 

đình không có thành viên vi phạm pháp luật; xây dựng các điểm sáng về chấp 

hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. 

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

2Chương IILuậtPBGDPL. 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  đến  các đối tượng đặc thù đó 

là: người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người 

khuyết tật; 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. 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn huyện 

được các cơ quan, ban, ngành và địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn huyện 

tập trung hướng đến đối tượng thanh thiếu niên và người khuyết tật với nhiều 

mô hình, hình thức phong phú như: Tư vấn, phổ biến pháp luật trực tiếp; thông 

qua hỗ trợ liên hệ hoạt động trợ giúp pháp lý; cung cấp tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các hoạt động giáo dục, qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt câu lạc bộ...   
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Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện và hệ thống tổ chức công đoàn các 

cấp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động 

về pháp luật lao động; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về 

pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho các đối tượng đoàn viên là công nhân, 

lao động trẻ. Đối với đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình được các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền các quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Đối với nhóm 

đối tượng 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 

tiếp tục được quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

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

Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung của huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nhiểu hoạt động trong phổ biến, 

giáo dục trong trường học. Tổ chức tập huấn các kiến thức pháp luật cho giáo 

viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục. Hình thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tập huấn, tuyên truyền miệng, biên soạn 

cấp phát tài liệu, tổ chức cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với cuộc 

họp, phối hợp với các ngành có liên quan, phát huy hiệu quả khai thác tủ sách 

pháp luật. 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo 

viên, học sinh bao gồm loại văn bản sau: các quy định pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động; các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; các quy định pháp luật về hội nhập quốc tế; các quy định pháp 

luật về thực hiện quy chế dân chủ; các quy chế về đào tạo, rèn luyện học sinh, 

sinh viên; các bộ luật, luật liên quan tới giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của 

giáo viên, học sinh. 

6. Triểnkhaicác Chươngtrình,Đề án vềPBGDPL: 

         Những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo công tác phối hợp trong việc 

thực hiện PBGDPL trên địa bàn huyện giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành, 

đoàn thể và đã đạt được những kết quả nhất định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích 

cực triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân. Hội 

đồng phối hợp PBGDPL huyện đã thực hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa 

các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các xã, thị 

trấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: 
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 - Chỉ đạo Phòng Tư pháp hàng năm đã tham mưu giúp UBND huyện thực 

hiện việc cấp, phát sách pháp luật, tạp trí pháp luật, tờ gấp, tờ rơi về tuyên 

truyền PBGDPL cho Tủ sách pháp luật của xã, thị trấn và tham mưu UBND 

huyện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực pháp luật cho cán bộ 

đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, Phòng Tài nguyên &MT, Thanh tra huyện, 

Đài truyền thanh huyện…UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật 

thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và phối hợp triển khai thực hiện chương trình 

"Phổ biến, giáo dục pháp luật" trên các lĩnh vực đời sống xã hộị. 

- Ngoài việc tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, UBND huyện 

chỉ đạo Đài phát thanh huyện thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật 

theo từng thời điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% các 

thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải đầy đủ, kịp 

thời trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.  

Tổng số lượt người tham tham dự các hội nghị tuyên truyền PBGDPL do 

cấp huyện và xã tổ chức là 6.439 người, tài liệu phát hành là 12.356 bộ. 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp và các đoàn thể huyện phối hợp với Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho 

hội viên và nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thanh tra huyện tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt việc phổ biến, giải đáp 

pháp luật thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. 

7. Bố trínguồnlựccho tổchứcthựchiệnLuậtPBGDPL 

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

vềPBGDPL. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 

21/04/2011thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, ban 

hành Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 27/03/2017,Quyết định số 232/QĐ-

UBND ngày 31/5/2019,Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc kiện 

toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậthuyện sau khi có thay đổi 

nhân sự cán bộ lãnh đạo tại một số cơ quan đơn vị. UBND huyện ban hành 

quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về thành lập Hội đồng phối hợp, 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nam Trực theo quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.Kể từ 

khi Luật PBGDPL có hiệu lực, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL, bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thường xuyên công tác 

PBGDPL trong các cơ quan thành viên, UBND huyện Nam Trực đã chỉ đạo Hội 
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đồng phối hợp PBGDPL rà soát, tham mưu cho UBND huyện kiện toàn thành 

viên Hội đồng. Hoạt động Hội đồng PHPBGDPL từng bước được đẩy mạnh và 

đi vào hoạt động có nền nếp, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày 

càng được tăng cường tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân có điều kiện để tiếp 

thu và tìm hiểu pháp luật.  

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

tuyêntruyền viênphápluậtthuộcphạmviquản lý. 

UBND huyện ban hành quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về 

việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

UBND huyện chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên cấp huyện cập nhật các văn 

bản, quy định mới của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ đuợc giao; Chỉ đạo 

phòng Tư pháp tiến hành rà soát đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật hiện có đồng thời tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp 

luật. 

c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL: 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thành quyết toán 

kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn TCPL; hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị địa phương thực hiện kinh phí về PBGDPL đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. Nhìn chung, kinh phí triển khai công tác PBGDPL, chuẩn TCPL được 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ và theo quy định pháp luật. 

d) Huy động nguồn lực xã hội chocôngtácPBGDPL: 

Chưa huy động nguồn lực xã hội chocôngtácPBGDPL. 

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

liênquantrongPBGDPL 

Bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng  

bước được củng bố, kiện toàn; nhiều cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đã được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; chất lượng hoạt động ngày 

càng được nâng lên.  

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã thực  

hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phổ  

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đã được quan tâm triển khai, góp phần  

nâng cao chất lượng toàn diện đối với thế hệ trẻ.  

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, nội  

dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
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chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa 

phương; từng bước khắc phục được tính hình thức.  

9. ĐánhgiávềnhữngtácđộngcụthểcủaviệcthựchiệnLuậtPBGDPL:  

- Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã nhận thức đúng đắn hơn về vai 

trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, một số cơ quan, đơn vị địa phương 

đã nhận thức đúng và xác định được công tác PBGDPL là một bộ phận của công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hằng 

năm, UBND huyện đã bám sát kế hoạchcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

của UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.  

- Về nguồn nhân lực PBGDPL: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp - 

Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện thường xuyên tham 

mưu kiện toàn thành viên Hội đồng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên 

truyền viên ở địa phương nhằm tạo lực lượng nòng cốt bảo đảm cả về số lượng 

và chất lượng để thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL. Hằng năm, Phòng Tư 

pháp đều tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL 

huyện, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện. Đến nay, Hội đồng Phối 

hợp PBGDPL huyện có 24 thành viên; toàn huyện hiện nay có 23 Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã là 130 người; 

Năm 2022, sau khi  thực hiện sáp nhập thôn,xóm  các xã, thị trấn đã kiện toàn lại 

các Tổ hòa giải và Hòa giải viên.Đến nay tổng số tổ Hòa giải là 223 Tổ hòa giải 

với 1.398 Hòa giải viên, lực lượng này đã góp phần tích cực trong việc tuyên 

truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện, qua đó đưa chính sách pháp luật vào thực 

tiễn đời sống nhân dân. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật từng bước nâng cao chất lượng thông 

qua các đợt tập huấn chuyên sâu về nghiêp vụ, qua đó đóng góp tích cực vào 

việc đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân. Công tác kiểm tra hoạt động 

PBGDPL được quan tâm, chú trọng, Vai trò của các cơ quan Tư pháp - Cơ quan 

thường trực của Hội đồng PBGDPL được phát huy.  

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức, 

trong đó có một số hình thức có hiệu quả như: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực 

tiếp thông qua các hội nghị phổ biến, tuyên truyền; Qua phương tiện thông tin 

đại chúng; Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu; Thông qua hoạt động của 

tổ chức hòa giải ở cơ sở, hoạt động trợ giúp pháp lý.  

- UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết về công tác 

PBGDPL. Qua sơ kết, tổng kết, những kết quả của công tác PBGDPL trên toàn 
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huyện đã được ghi nhận; nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân; đồng thời, xác định những nhiệm vụ cần chỉ đạo và triển khai thực hiện 

trong những năm tiếp theo.  

- Hằng năm thông qua việc đánh giá việc thực hiện chương trỉnh công tác 

của các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trong đó có việc đánh giá việc thực hiện 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực: Đất đai, môi 

trường, tài chính, công vụ, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giáo dục, y tế, văn 

hóa, nông nghiệp, quân sự quốc phòng… 

         Sau 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, công tác PBGDPL của huyện đã 

được các cấp uỷ Đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác 

PBGDPL của huyện về cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu. Qua đó, đã tạo 

được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của 

cán bộ và nhân dân. Cán bộ, công chức nắm vững và tham mưu tích cực hơn cho 

chính quyền trong hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương. Người dân từ 

chưa quan tâm nhiều đến pháp luật đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật 

để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời có những ứng xử theo 

quy định của pháp luật góp phần tạo cho cảnh quan của huyện Nam Trực ngày 

càng khang trang và sạch đẹp. 

          Hình thức, phương pháp PBGDPL được đổi mới, thích ứng với tình hình 

thực tế; nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL được nâng cao về số lượng và 

chất lượng; nội dung tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thường xuyên và liên 

tục, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Công tác PBGDPL đã góp phần 

tích cực trong  giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp 

phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, 

góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

II. 

TỒNTẠI,HẠNCHẾTRONGTHỰCHIỆNLUẬTVÀNGUYÊNNHÂN;BẤTC

ẬPTRONGCÁCQUYĐỊNHCỦALUẬTPBGDPL(NẾUCÓ) 

1. Tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện 

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

trongđó tập trungvàomột số nhómvấn đềsau: 

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;nhữnghànhvibịcấm). 

Các quy định chưa phân định rõ phạm vi các hoạt động PBGDPL do Nhà 

nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, các hoạt động PBGDPL do các tổ chức 

đoàn thể xã hội hoặc cá nhân thực hiện. Vì vậy, tình trạng trùng lắp về nội dung, 
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đối tượng phổ biến vẫn còn diễn ra 

b) XãhộihóatrongcôngtácPBGDPL. 

Cần xác định rõ phạm vi xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP đã nêu về xã 

hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ xã hội hóa 

công tác này đến đâu, như thế nào thì chưa được đề cập. Cần chính sách thu hút 

hơn nữa tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

c) HộiđồngphốihợpPBGDPL. 

Do các thành viên kiêm nhiệm nên việc triệu tập phiên họp rất khó đầy đủ 

và nếu tổ chức họp với đầy đủ thì yêu cầu thời gian phải nhiều nên thường 

không đạt được yêu cầu này trên thực tế. 

d) NgàyPhápluậtViệtNam. 

Công tác tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam của một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương chưa được tổ chức thường xuyên mà chỉ tập trung triển khai 

vào tháng cao điểm, tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm. 

Các hình thức hưởng ứng ngày pháp luật tuy đa dạng song chủ yếu là lồng 

ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị và lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn 

vị, địa phương; ít tổ chức được hoat động chuyên đề về Ngày Pháp luật Việt 

Nam. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, 

hiệu quả cũng như việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật 

Việt Nam chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên. 

e) NộidungvàhìnhthứcPBGDPL. 

Hình thức PBGDPL tuy có nhiều đổi mới song vẫn chưa theo kịp tình 

hình thực tiễn, nhất là cấp cơ sở. Một số nơi còn nặng về hình thức, chưa chú 

trọng tới hiệu quả. Một số địa phương còn thiếu linh hoạt trong lựa chọn hình 

thức, biện pháp PBGDPL phù hợp với trình độ của người được tuyên truyền và 

đặc thù của địa bàn. 

g) PBGDPLchođối tượngđặcthù. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đặc thù là họ 

có sự nhận thức chung và nhận thức pháp luật hạn hẹp do nhiều nguyên nhân 

chủ quan và khách quan khác nhau, đối tượng thường tự ti, ít chịu tiếp xúc với 

chính quyền đia phương. Sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan có liên quan 

trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù chưa thường xuyên; 
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phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù còn biểu hiện phong trào, hiệu quả 

chưa cao. 

h) Giáodụcphápluậttrongcáccơsởgiáodụccủahệthốnggiáodụcquốcdân. 

- Một số nhà trường, cơ sở giáo dục, địa phương còn có tâm lý chờ hướng 

dẫn của cấp trên mà chưa chủ động, linh hoạt trong xây dựng các mô hình, 

phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Kinh phí để tổ chức cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường còn nhiều hạn chế.   

- Nội dung bài giảng bộ môn giáo dục pháp luật ở nhà trường quá khô 

khan, biên soạn cứng nhắc trên cơ sở bám sát văn bản pháp quy, không truyền 

cảm đối với cả hai đối tượng: người dạy và người học.  

h) Trách nhiệmcủacáccơquan,tổ chức,cánhân trong PBGDPL. 

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân 

i) Báocáoviênphápluật,tuyêntruyềnviênphápluật,ngườiđượcmờithamgia 

PBGDPLởcơ sở. 

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn kiêm nhiệm, các 

kỹ năng tuyên truyền chưa được tập huấn thường xuyên 

k) ĐiềukiệnbảođảmchocôngtácPBGDPL. 

Kinh phí cấp cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 

của nhiệm vụ. 

2. Nguyênnhâncủatồntại,hạnchế 

a) NguyênnhântừthựctiễnthựchiệnLuật(nguyênnhân  chủ  quan,nguyên 

nhânkháchquan). 

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; chưa quán triệt và nhận thức đầy 

đủ các Chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ và các cơ quan nhà nước cấp trên 

về công tác PBGDPL. 

Nhân lực cho công tác PBGDPL còn thiếu, năng lực chưa đáp ứng yêu 

cầu của nhiệm vụ, chưa cập nhật những kiến thức mới trong thời đại hội nhập 

hóa toàn cầu, kiến thức về an ninh mạng còn hạn chế.  

Sự phối kết hợp giữa các cán bộ công chức nói riêng và các cơ quan, tổ 

chức nói chung trong việc trao đổi kiến thức pháp luật đôi lúc còn chưa thực sự 

chặt chẽ, thiếu sự cầu thị, học hỏi.  
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Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện hoạt động theo cơ chế phối hợp, các 

thành viên làm việc kiêm nhiệm, đa số là lãnh đạo của các phòng, ban, ngành 

trên địa bàn huyện, nên việc dành thời gian đầu tư cho hoạt động này còn hạn 

chế, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực 

hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp. 

 Công tác PBGDPL tại một số đơn vị còn chưa được chú trọng đúng mức 

vì vậy khi triển khai các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đôi lúc 

còn chậm chễ. 

III. ĐỀXUẤT,KIẾNNGHỊ 

1. Kiếnnghịvềsửa đổi,bổsung,hoànthiệncácquyđịnhcủaLuậtvàcácvăn 

bản quyđịnhchi tiết, hướngdẫnthi hành (nếu có). 

Không có 

2. Kiếnnghị vềcácbiệnpháp tổchứcthihànhLuật 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác PBGDPL trên địa 

bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp về công tác PBGDPL  

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật của huyện.Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều 

kiện, giành kinh phí hơn cho công tác PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực trân trọng báo cáo Sở Tư pháp./. 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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