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BÁO CÁO 

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

 

Thực hiện Công văn số 2809/STP-PBGDPL ngày 07/6/2022 của Sở Tư 

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

hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL 

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

Nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước về đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn 

với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, 

lối sống; Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 22/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật hàng năm và giai đoạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư1.  

Cấp ủy, lãnh đạo Sở luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; 

xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động 

mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói 

quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức và 

người lao động; gắn kết chặt chẽ với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội. 

2. Đánh giá kết quả tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL  

                     
1 Kế hoạch số 25/KH-KHĐT ngày 27/02/2015 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế 

hoạch số 83/KH-KHĐT ngày 10/7/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và ý thưc 

chấp hành páp luật của các bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020 của Sở KH&ĐT; Kế hoạch số 

18/KH-KHĐT ngày 14/02/2017 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 

42/KH-KHĐT ngày 26/02/2018 Kế hoạch triên khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch 

số 39/KH-KHĐT ngày 19/02/2019 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;Kế hoạch số 24/KH-KHĐT ngày 07/02/2020 Kế hoạch Triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 29/KH-KHĐT 

ngày 05/01/2021 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở KHĐT; Kế 

hoạch số 31/KH-KHĐT ngày 16/02/2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022... 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư cử 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở là ủy viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh2 đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của 

Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ động 

tham mưu, đề xuất Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ trọng 

tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngành Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức triển 

khai tại cơ quan. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngành Kế hoạch và Đầu tư; định kỳ báo cáo 

Hội đồng 6 tháng, hàng năm và đột xuất; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ 

vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Hội đồng về kết quả hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại đơn vị. 

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

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Hàng năm, lãnh đạo sở giao Văn phòng là đầu mối phối hợp với các phòng, 

đơn vị thuộc Sở thực hiện việc triển khai, tổ chức Ngày pháp luật hàng tháng và 

cung cấp, cập nhật thông tin về hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

lên Trang thông tin điện tử của Sở, chỉ đạo lựa chọn các khẩu hiệu phù hợp để 

tuyên truyền tại trụ sở cơ quan trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn 

của Sở Tư pháp về triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục 

đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông 

tin, phổ biến thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành Kế hoạch và 

Đầu tư. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây 

dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý. Coi đây là mô hình để vận động, 

khuyến khích, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động chung sức, 

đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phát huy 

triệt để tinh thần đoàn kết, tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, văn minh. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL  

a) Nội dung PBGDPL 

Trong 10 năm qua, Sở đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật 

về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây 

dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao 

thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành. Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, các thỏa thuận quốc tế. 

Tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật như các Bộ luật, 

Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản về cơ 

chế, chính sách đặc thù mới ban hành của Bộ, ngành, tỉnh mới được ban hành. 

                     
2 Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 
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Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: các quy định lĩnh vực Kế hoạch 

và Đầu tư như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư; Luật Doanh 

nghiệp; Luật Đối tác công tư; Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, Luật Hợp tác xã... và các Nghị định hướng dẫn; đồng thời tiếp tục tổ chức 

nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại 

hội XIV Đảng bộ Khối… 

 b) Hình thức PBGDPL 

- PBGDPL thông qua Ngày pháp luật: Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật với các 

hình thức phù hợp; bám sát theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, 

quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích ý nghĩa, yêu cầu về Ngày pháp luật. Kết quả 

hoạt động "Ngày pháp luật" đã thực sự phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động, nâng cao ý thức tôn 

trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động; việc 

tuyên truyền gắn với định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác những thông tin 

xấu, lệch lạc, sai sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; gắn kết chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với công tác theo dõi thi 

hành pháp luật, lồng ghép công tác PBGDPL với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

các phong trào công tác đoàn thể của cơ quan. 

- PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống: Việc tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện bằng nhiều hình thức khác như qua các 

buổi hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban chuyên môn, sinh hoạt 

chuyên đề, các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể; trên trang thông tin 

điện tử của Sở, sao gửi văn bản qua mạng nội bộ, treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ 

sở cơ quan, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;...Thực hiện tốt việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quá trình PBGDPL, theo dõi các hoạt động về công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh tại Trang thông tin phổ biến giáo dục địa chỉ 

http://pbgdpl.langson.gov.vn/. Chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên 

môn thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật mới, thông tin pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử Sở với địa chỉ truy cập 

https://sokhdt.langson.gov.vn để thông tin, tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện 

cho các cơ quan, tổ chức, cá  nhân và Nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm 

hiểu về pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

Thông qua hoạt động PBGDPL, Sở đã kịp thời truyên truyền, phổ biến và 

triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban 

hành, trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Từ đó, tạo sự chuyến biến tích cực trong nhận 

thức; ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi công chức, người lao 

động, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, góp phần quan trọng thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

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

Chương II Luật PBGDPL: Không phát sinh tại đơn vị vì không thuộc thẩm quyền 

https://sotc.langson.gov.vn/
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và triển khai thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp do vậy trong 10 năm 

qua không được giao thực hiện xây dựng các Chương trình, Đề án về PBGDPL.  

6. 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 

Công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 

PBGDPL luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng; thường xuyên cử cán bộ, 

công chức có trình độ, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật thực hiện công tác PBGDPL; cử cán bộ tham gia tập huấn 

nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Sở đã giaoVăn phòng Sở thực hiện công tác PBGDPL; Thanh tra Sở theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn 

kịp thời phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách đến công chức, viên 

chức và người lao động cơ quan và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh thông qua các văn bản tuyên truyền, vận động, các cuộc làm việc hoặc 

thanh tra, kiểm tra để tuyên truyền pháp luật. 

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 

Hiện nay, Sở có 02 đồng chí tham gia báo các viên cấp tỉnh (Trong đó: 01 

đồng chí là Báo cáo viên cấp tỉnh3 và 01 đồng chí là báo cáo viên pháp luật của 

tỉnh4). Đội ngũ báo cáo viên và báo cáo viên pháp luật của Sở có phẩm chất đạo 

đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác; khả năng truyền 

đạt tốt; có thâm niên công tác và nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực; thường 

xuyên được cử tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK, ngày 09/02/2022 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 -2025”; Sở đã cử 01 đồng chí là lãnh 

đạo Phòng tham gia đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy khối; đồng 

thời Đảng ủy Sở đã thành lập đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng ủy Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, gồm 13 đồng chí đảng ủy viên5. Đội ngũ tuyên truyền 

viên của Đảng ủy Sở có nhiệm vụ: trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt tình 

hình tư tưởng đảng viên, quần chúng và nhân dân, phản ánh với cấp uỷ đảng. Trao 

                     
3 Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 15/11/2021 Quyết định Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025;  
4 Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận Báo 

cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn. 
5 (Quyết định số 194-QĐ/ĐU ngày 14/6/2022 của Đảng ủy Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập đội ngũ 

tuyên truyền viên Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
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đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của đảng viên, quần chúng và nhân dân 

về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị 

quyết của đảng bộ các cấp và của chi bộ nơi sinh hoạt. Đấu tranh phê phán, bác bỏ 

những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng; tham gia thực hiện các chuyên đề về sinh hoạt chi bộ... 

c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL 

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư không được bố trí nguồn kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ trên, do vậy không có nguồn kinh phí phát sinh. 

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

quan trong PBGDPL 

Lãnh đạo Sở luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo các phòng thuộc Sở triển 

khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến 

toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan; xác định công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai 

trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham 

gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự 

giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức và người lao động; gắn kết chặt 

chẽ với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú 

trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

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

PBGDPL:  

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những 

bước phát triển mới, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, Luật PBGDPL đã tạo 

cơ sở pháp lý đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả. Từ 

đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, 

người lao động và công dân, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.  

Cấp ủy, chính quyền có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chỉ đạo 

tổ chức triển khai công tác PBGDPL, có biện pháp chỉ đạo đối với công tác tuyên 

truyền, giáo dục thích hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao, kỹ năng áp dụng vào thực tiễn đã 

chủ động, linh hoạt hơn.  

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN 

LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất và thường xuyên các văn bản pháp luật 

được tuyên truyền trực tiếp, với nhiều hình thức đa dạng đến 100% công chức, 

viên chức cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, nâng cao trách 

nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp thực hiện các chương trình, đề 

án PBGDPL nhằm tránh dàn trải, trùng lắp, lãng phí; tăng cường phối hợp đa 

ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 
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2. Tồn tại, hạn chế  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL tuy đã được áp 

dụng song vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền PBGDPL chủ yếu vẫn tập 

trung vào những VBQPPL liên quan đến lĩnh vực của ngành.  

- Do khối lượng công việc được giao lớn, biên chế được giao có hạn, công 

chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa phát huy được hết năng lực chuyên 

môn, hiệu quả công việc chưa cao. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật được ban hành ngày càng nhiều với số lượng lớn, lại liên tục được sửa đổi bổ 

sung; Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật tương đối rộng, không đơn 

thuần chỉ trong nội bộ cơ quan mà còn bao gồm các cơ quan, tổ chức khác trên địa 

bàn tỉnh có liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư đặc biệt là các hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp, hợp tác xã với nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng, quy mô và nhu 

cầu khác nhau…vì vậy đôi khi chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến còn hạn chế.  

- Hiện  nay,  hình  thức  chủ yếu  vẫn  là  tuyên  truyền  miệng, qua phương 

tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi nên chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Báo cáo viên pháp luật có số lượng ít, đội ngũ tuyên truyền viên chủ yếu 

kiêm nhiệm, thường xuyên có sự chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện nhiều 

nhiệm vụ khác nên ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên truyền PBGDPL.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, nâng 

cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

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

pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 
 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 
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