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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện
triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Thực hiện văn bản số: 979 /UBND-NC ngày 13/6/2022 của UBND huyện Chư
Sê V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
UBND xã Chư Pơng báo cáo như sau
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP 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 PBGDPL.
Cấp ủy Đảng, UBND xã thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo công tác
PBGDPL trong cơ quan; Quán triệt cho toàn thể CBCC trong cơ quan phối hợp
thực hiện tốt công tác PBGDPL
b) Tình hình quán triệt, phổ biến Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.
Căn cứ Luật PBGDPL, các văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành; các văn
bản triển khai của cấp tỉnh, cấp huyện về tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật; UBND xã phân công cán bộ chuyên môn tham mưu xây dựng và triển
khai thực hiện các kế hoạch PBGDPL chung hàng năm, kế hoạch PBGDPLtheo
các Đề án, theo từng đối tượng đặc thù
Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát
của Đảng ủy, lãnh đạo UBND.
2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành
viên Hội đồng.
UBND cấp xã không thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật mà chỉ
bản hành Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hiện tại đội
ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã gồm có 10 thành viên
3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Hưởng ứng ngày 09/11 “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam”, UBND xã xây dựng kế hoạch theo từng năm dựa trên kế hoạch và các
hướng dẫn cấp trên nhằm bám sát chủ đề, khẩu hiệu, nội dung, hình thức về việc
tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam” tạo hiệu ứng tích cực về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật
của CB, CC trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân
Hình thức chủ yếu là tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu
4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL
a) Nội dung PBGDPL:
Nhằm thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả và đúng các quy
định, UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền PBGDPL theo từng năm, từng
quý, kế hoạch thực hiện các đề án, tuyên truyền cho đối tượng đặc thù.
Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến
đời sống nhân dân như Luật Hộ Tịch và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi
hành luật Hộ tịch; luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai và các văn bản hướng
dẫn thi hành; Luật Dân sự, Luật Hình sự; Luật Tôn Giáo, Luật Nghĩa vụ quân sự,
luật Giao thông Đường bộ ……
b) Hình thức PBGDPL:
Đối với cấp cơ sở hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng trực
tiếp tại các thôn, làng, kết hợp tuyên truyền trên loa đài truyền thanh không dây,
cấp phát tài liệu Pháp luật
Ngoài ra còn được sự trợ giúp trong công tác tuyên truyền của Phòng tư pháp;
Trung tâm trợ giúp pháp lý
c) Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục
2 Chương II Luật PBGDPL.
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành
hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành
chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 - 2021” UBND ban hành:
- Kế hoạch số: 03a/KH-UBND ngày 05/02/2018 về công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã Chư Pơng năm 2018.
- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã năm 2019
- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã năm 2019
Tính đến nay Số đối tượng tù tha về: 28; Đang thực hiện thi hành án phạt tù
(cho hưởng án tù treo): 05; Giáo dục tại xã phường: 16
Qua quá trình triển khai đề án này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, sự
chuyển biến về nhận thức của các đối tượng đặc thù có nhiều chuyển biến, tình
trạng tái phạm giảm đã góp phần làm ổn định tình hình ANCT-TTXH trên địa bàn
5. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường:
Hàng năm, UBND xã phối kết hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền cho các
em học sinh với các nội dung về Luật Giao Thông đường bộ, pháp luật về tảo hôn và
hôn nhân cậ huyết thống, tổ chức đối thoại với các em học sinh để trợ giúp, giải đáp,

hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc liên quan pháp luật
6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL:
- Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào dân tộc thiều số và miền núi” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn
xã Chư pơng
UBND xã đã thực hiện, triển khai quán triệt thực hiện Quyết định số 1163/QĐTTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”; Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế
hoạch số 2392/KH-UBND, xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn, tổ chức thực hiện Ban hành chương trình.
Hàng năm UBND xã đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền PBGDPL: Kế
hoạch số 01a/KH-UBND ngày 12/02/2017; số 01a/KH-UBND ngày16/01/2018;
Số 04/KH-UBND ngày 14/01/2019; Số 03a/KH-UBND ngày 05/02/2020; số
07/KH-UBND ngày 20/01/2021; số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của ủy ban
nhân dân xã Chư Pơng về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2021
- Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự, chính
trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022; Triển khai Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày
28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện
các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022
UBND xã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 12/5/2022 kế hoạch triển
khai thực hiện các Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn, các quyền
dân sự chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn II (2021-2025) UBND xã ban hành kế hoạch
số 10/KH-UBND ngày 18/01/2022 - Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" giai đoạn
II (2021-2025)
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.
UBND xã phân công công chức tư pháp hộ tịch phụ trách lĩnh vực tuyên
truyền làm đầu mối để tham mưu giúp UBND xã triển khai thực hiện công tác
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.
Thường xuyên thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp
luật ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế địa phương hoặc có sự luân chuyên, thay
đổi nhân sự
Hàng năm đều bố trí, cử tuyên truyền viên đi tập huấn nâng cao chuyên môn

nghiệp vụ công tác tuyên truyền
c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL:
Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL chủ yếu từ nguồn ngân sách
nhà nước (1 năm được bố trí 10.000.000đ)
Đối với kinh phí thực hiện các đề án chưa được bố trí
d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Không
8. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan trong PBGDPL
Công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
Cấp Ủy Đảng, UBND xã, sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể
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.
Luật PBGDPL là cơ sở pháp lý quan trọng đối với quá trình thi hành pháp
luật và có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế, góp
phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.
Luật PBGDPL đã tác động làm chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức,
trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của nhân dân. Trên cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện
nghiêm túc các quy định, như: Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm
tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; chính sách của Nhà nước trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;; phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù
Trong những năm qua công tác tuyên truyền đã đi vào nề nếp, có định hướng
theo các quy định trong luật đã thể hiện được tầm quan trọng của công tác tuyên
truyền, hiệu quả mang lại rất lớn, nhận thức và ý thức thực thi pháp luật của nhân
dân đã được nâng cao, những phong tục tập quán lạc hậu trái với pháp luật đã dần
được xóa bỏ, tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm
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)
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).
-Hình thức PBGDPL mặc dù đã được đổi mới nhưng hiệu quả chưa phù hợp
với tính chất, đặc điểm của các đối tượng và nội dung cần phổ biến. Vẫn còn hiện
tượng PBGDPL theo phong trào, chưa đi vào chiều sâu, thiếu thực chất, chưa sát
với nhu cầu của người dân.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL tuy đã được áp

dụng song vẫn còn hạn chế.
- Công tác triển khai Ngày Pháp luật được chú trọng nhưng kinh phí thực hiện
hạn hẹp.
- Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
b) Xã hội hóa trong công tác PBGDPL: Còn hạn chế, do nguồn lực tại địa
phương còn ít, nhân dân chủ yếu là người địa phương, các doanh nghiệp còn ít
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
a) Nguyên nhân từ thực tiễn thực hiện Luật PBGDPL (nguyên nhân chủ
quan, nguyên nhân khách quan).
Cán bộ công chức, các ban ngành xác định về vị trí, vai trò và tầm quan trọng
của công tác giáo dục pháp luật chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm và phối hợp giữa
các ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác PBGDPLcấp xã còn
thiếu, trình độ chưa đồng đều. Đặc biệt, hình thức PBGDPL còn đơn điệu, không
hấp dẫn cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục pháp luật. Hiện
nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại
chúng, phát tờ gấp, tờ rơi, qua tủ sách pháp luật nên chưa phát huy hiệu quả như
mong muốn. Một số hình thức giáo dục pháp luật khác như hòa giải ở cơ sở ít có
điều kiện tổ chức. Ngoài ra, địa phương còn tồn tại những phong tục, tập quán lạc
hậu, tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu trong tiềm thức một bộ phận người dân
Đối với người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số không có khả năng sử
dụng công nghệ thông tin hoặc có bất đồng về ngôn ngữ, không hiểu biết tiếng phổ
thông thì việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin, khai thác tư liệu trong khi tủ sách pháp
luật và mạng lưới thông tin ở cơ sở gặp rất nhiều khó khăn,
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, mạng lưới truyền thanh không dây còn thiếu;
nguồn tài liệu để cung cấp thông tin về pháp luật đến với người dân hạn chế
b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật PBGDPL.
Nguồn lực đầu tư, bảo đảm cho công tác PBGDPL phân bố chưa đồng đều
giữa các địa phương và chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là kinh phí
bảo đảm triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và PBGDPL cho
nhóm các đối tượng đặc thù, tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:Không có
Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện triển khai Luật phổ biến giáo
dục pháp luật trên địa bàn xã Chư Pơng
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp (b/c);
- Đảng ủy – HĐND xã (b/c);
- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hưng

Phụ lục
BIỂU MẪU TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Công văn số /STP-NV2 ngày /5/2022 của Sở Tư pháp)
1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
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Văn bản
quy phạm
pháp luật

Các loại văn bản hành chính
Chỉ thị

Kếtluận/
Thông báo

Chương trình

Quyết định

Kế hoạch

Ghi chú
Công văn/
Hướng dẫn

Văn bản khác

Ghi rõ tên
loại văn
bản, số, ký
hiệu và trích
yếu
Tổng số

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai
S
TT

Năm ban hành

Từ 2017 đến 2022

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

UBND xã

Tên đề án

Đề án “Đẩy mạnh công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật và
tuyên truyền, vận động đồng bào
dân tộc thiều số và miền núi” giai

Số/ngày/ tháng/năm ban hành
- KH số 01a/KH-UBND ngày12/02/2017
- KH 01a/KH-UBND ngày16/01/2018
- KH Số 04/KH-UBND ngày 14/01/2019;
- KH Số 03a/KH-UBND ngày 05/02/2018

Cơ quan
phối hợp

Cấp trình/ban
hành

đoạn 2017-2021 trên địa bàn xã - KH số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021
Chư pơng
-KH số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022

2022

2022

UBND xã

Đề án liên quan đến pháp luật về Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày
phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự,
12/5/2022
chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022

UBND xã

Đề án “Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày
trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 18/01/2022
II (2021-2025)

3. Hội đồng phối hợp PBGDPL
Văn bản kiện toàn Hội
đồng theo Quyết định
số 21/2021/QĐ-TTg
STT
(Số, ngày, tháng năm
ban hành)

Chủ tịch
Hội đồng
(nêu rõ chức
danh lãnh đạo
tham gia)

Thành phần
Số lượng
thành viên

tham gia
(có theo thành phần của Hội đồng
phối hợp PBGDPL của tỉnh không?
Bổ sung hay thiếu thành phần nào)

Kinh phí
hoạt động của Hội đồng

4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có
Việc
định
kỳ rà
S soát:
T hàng
T năm/
theo
giai
đoạn

Báo cáo viên cấp tỉnh

Số lượng

Số lượng
BCVPL
là người
dân tộc
thiểu số

Báo cáo viên cấp huyện

Đánh giá hiệu quả hoạt
động của BCVPL theo
các mức: Hiệu
quả/Tương đối hiệu
quả/Không hiệu quả/Có
báo cáo viên không tham
gia hoạt động PBGDPL

Số
lượng

Số lượng
BCVPL
là người
dân tộc
thiểu số

Đánh giá hiệu quả hoạt
động của BCVPL theo
các mức: Hiệu
quả/Tương đối hiệu
quả/Không hiệu quả/Có
báo cáo viên không
tham gia hoạt động
PBGDPL

Tuyên truyền viên

Số
lượng

Số lượng
TTVPL
là người
dân tộc
thiểu số,
già làng,
trưởng
bản

10

03

Số lượng
TTVPL
là luật
gia, luật
sư

0

Đánh giá hiệu quả
hoạt động của TTVPL
theo các mức: Hiệu
quả/Tương đối hiệu
quả/Không hiệu
quả/Có tuyên truyền
viên không tham gia
hoạt động PBGDPL

Tương đối

5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL

Hình thức
PBGDPL có hiệu
quả đang triển
khai thực hiện

Việc xây
dựng, vận
hành
Cổng/Trang
thông tin điện
tử PBGDPL
Đã
xây
dựng

1

Chưa
xây
dựng

Số lượng trung
bình tin, bài
PBGDPL hàng
năm được cập nhật
trên Cổng/Trang
thông tin điện tử
của cơ quan, địa
phương

15

Số tài liệu PBGDPL được phát
hành trung bình hàng năm

Tổng
số

Trong đó: Số lượng tài
liệu đăng tải trên Internet

210

0

Thống kê Chuyên
trang, chuyên mục
về pháp luật trên
các phương tiện
Số lượng các
thông tin đại chúng
văn bản, tài liệu
(đề nghị nêu rõ số
được dịch ra
lượng, tên chuyên
tiếng dân tộc
trang, chuyên mục
thiểu số
trên báo viết, báo
điện tử, kênh sóng
phát thanh, truyền
hình)
0

6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (nếu có)

Giai
đoạn

Đối tượng
áp dụng
Tên mô
mô
hình/biện
hình/biện
pháp
pháp
PBGDPL

Lĩnh
vực, nội
dung
pháp
luật áp
dụng

Nguồn lực bảo đảm
Chủ thể
tổ chức
PBGDPL

Mô tả khái quát
cách thức thực
hiện PBGDPL
cụ thể

Kinh phí thực
hiện (hàng năm
hoặc theo hoạt
động)

Người thực
hiện trực tiếp
(là ai, số
lượng tham
gia)

Việc đánh giá, giám
sát, rút kinh nghiệm

