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BÁO CÁO 

 Kết quả triển khai, tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”; Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập 

Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp 

luật giỏi”. Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo 

viên pháp luật giỏi” (gọi tắt là Cuộc thi) báo cáo kết quả triển khai, tổ chức Cuộc 

thi như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ 

chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, sau khi thống nhất các ý 

kiến góp ý bằng văn bản, ngày 25/7/2019, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định 

số 102/QĐ-BTC ban hành Thể lệ Cuộc thi. 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã ban hành các văn bản đề đôn đốc, triển 

khai thực hiện Cuộc thi: Công văn số 2900/CV-BTC ngày 15/8/2019; Công văn 

số 3335/CV-BTC ngày 18/9/2019; Quyết định số 183/QĐ-BTC ngày 

21/10/2019 về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Giám 

khảo Cuộc thi. 11/11 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

và các văn bản chỉ đạo, thực hiện Cuộc thi như: thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Tổ thư ký, Công văn đôn đốc triển khai Cuộc thi.  

2. Công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền 

Trong quá trình tổ chức triển khai, các cơ quan thông tin đại chúng: Báo 

Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình, 

Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo, Trung tâm văn hóa 

thông tin huyện tích cực phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật, tình hình 

thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 

và các nội dung liên quan đến Cuộc thi. 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật văn bản đôn 

đốc, chỉ đạo về Cuộc thi do đó đã tạo được sự quan tâm của đông đảo của đội 

ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL về Cuộc thi; sưu tập và đăng tải 

52 văn bản pháp luật, đề cương, tài liệu tuyên truyền pháp luật và 236 tin, bài, 

ảnh để giúp các Báo cáo viên pháp luật có tư liệu nghiên cứu và tham khảo. 
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II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

Tính đến ngày 30/9/2019, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Tổ 

chức Cuộc thi cấp tỉnh đã tiếp nhận được tổng số 36 bài dự thi của Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh (số lượng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là 77 đồng chí). Có 

41 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh không có bài dự thi vì những lý do như: Báo 

cáo viên đã là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc 

Cuộc thi, Báo cáo viên đã chuyển công tác, Báo viên có văn bản của cơ quan 

quản lý xác nhận do bận công tác chuyên môn, xin không tham gia Cuộc thi gửi 

đến Cơ quan thường trực… 

Một số bài dự thi gửi đến có nội dung phong phú, đa dạng, thể hiện nhiều 

chủ đề tuyên truyền pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau: Đề cương tuyên 

truyền nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Đề cương tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cháy rừng; phòng 

cháy, chữa cháy rừng ở Việt Nam; Đề cương tuyên truyền những nội dung cơ 

bản của Bộ luật hình sự; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống 

tham nhũng; Luật Biên giới quốc gia; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Trợ giúp 

pháp lý; Luật tố cáo, Luật An ninh mạng… Nhiều bài dự thi đầu tư xây dựng 

PowerPoint trình chiếu công phu, ấn tượng và sinh động. 

2. Cấp huyện 

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Cuộc thi và Công 

văn chỉ đạo của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các huyện, 

thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời ban hành Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi, văn bản triển khai đôn đốc Cuộc thi và cấp kinh phí phục vụ 

Cuộc thi cấp huyện.   

Ban Tổ chức Cuộc thi 11/11 huyện thành phố đã tiếp nhận được tổng số 

57 bài dự thi của Báo cáo viên pháp luật các huyện, thành phố. Có 03 huyện tổ 

chức chấm thi (Đình Lập, Lộc Bình, thành phố); 02 đơn vị tổ chức trao giải 

Cuộc thi (Lộc Bình, thành phố); 08 huyện còn lại không tổ chức chấm thi và trao 

giải vì lý do số lượng Báo cáo viên pháp luật gửi bài dự thi còn thấp. Trên cơ sở 

các bài dự thi gửi về, Ban tổ chức Cuộc thi xem xét lựa chọn những bài dự thi có 

chất lượng, phù hợp các tiêu chí quy định tại Thể lệ Cuộc thi gửi tham gia Cuộc 

thi cấp tỉnh. Tổng số bài dự thi ở cấp huyện được lựa chọn gửi tham gia Cuộc thi 

cấp tỉnh là 25 bài dự thi. 
 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Cấp tỉnh 

1.1. Ưu điểm:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm tổ chức Cuộc thi. Đến nay Cuộc thi vẫn 

đảm bảo triển khai đúng tiến độ theo theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi 

cấp tỉnh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp uỷ 
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đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh quan tâm, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để triển khai, tổ chức Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt thông tin, 

tiến độ triển khai Cuộc thi ở cấp huyện, kịp thời phối hợp, chỉ đạo Ban Tổ chức 

Cuộc thi cấp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ 

chức Cuộc thi.  

- Mặc dù còn vướng bận công tác chuyên môn, thời gian chuẩn bị ngắn, 

nhưng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã cố gắng khắc phục những trở 

ngại, tích cực gửi bài dự thi, cũng như quan tâm dành thời gian nghiên cứu, đầu 

tư làm bài dự thi có chất lượng. Các bài dự thi đã bám sát Thể lệ Cuộc thi, thể 

hiện sự học tập và lao động nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.  

 1.2. Hạn chế, nguyên nhân:  

- Thành viên Ban tổ chức công tác tại một số Sở, ngành bận nhiều công 

việc chuyên môn, do vậy đôi khi chưa dành được nhiều thời gian quan tâm, chỉ 

đạo tổ chức, triển khai Cuộc thi đầy đủ, kịp thời.  

- Tình trạng làm bài dự thi qua loa, chiếu lệ, vẫn còn xảy ra ở một số Báo 

cáo viên pháp luật. Một số bài dự thi do chưa có nhiều thời gian nghiên cứu, tìm 

hiểu sâu về các lĩnh vực pháp luật tham gia dự thi dẫn đến nội dung bài dự thi 

còn sơ sài, chất lượng bài dự thi chưa cao. 

  2. Cấp huyện 

  2.1. Ưu điểm: 

  - Cuộc thi ở các huyện, thành phố được triển khai tổ chức một cách 

nghiêm túc, tiết kiệm, đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Tổ chức 

Cuộc thi cấp tỉnh.  

 - Công tác chuẩn bị, công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan được thực 

hiện chu đáo, tích cực. Trong quá trình tổ chức, Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện 

thường xuyên xin ý kiến về việc tổ chức Cuộc thi và phối hợp Sở Tư pháp – cơ 

quan thường trực của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh hướng dẫn giúp huyện trong 

suốt quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức Cuộc thi.   

 - Kết quả của Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và 

ý nghĩa của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định của 

pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

 2.2. Hạn chế, nguyên nhân: 

 - Lãnh đạo một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai; Đội ngũ 

cán bộ tham mưu do bận nhiều công việc, chưa chủ động, mạnh dạn trong tham 

mưu đề xuất. 

 - Chất lượng ở Cuộc thi cấp huyện chưa cao; Số Báo cáo viên pháp luật 

tham gia, hưởng ứng Cuộc thi không nhiều, do các Báo cáo viên đa số là lãnh 

đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức kinh tế xã hội và lãnh đạo một số cơ quan 

khác với khối lượng công việc phải giải quyết nhiều nên không dành thời gian 
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tham gia Cuộc thi. Một số báo cáo viên pháp luật tại các huyện đã thay đổi vị trí, 

luân chuyển công tác, huyện chưa kịp thời rà soát, kiện toàn nên số lượng Báo 

cáo viên pháp luật tham gia Cuộc thi chưa đảm bảo để huyện tổ chức chấm bài 

dự thi và trao giải. 

  - Kinh phí chi cho cuộc thi ở một số huyện còn hạn chế. 

IV. NHIỆM VỤ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Để triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra, Ban tổ 

chức Cuộc thi tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

          1. Ban hành Quy chế chấm thi. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/10/2019. 

2. Tổ chức chẩm thi sơ khảo. 

- Thời gian:  xong trước ngày /11/2019 

3. Tổ chức vòng thi chung khảo, tổng kết và trao giải. 

- Thời gian:  xong trước ngày 25/11/2019. 

Sở Tư pháp xin báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi. 
 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (BC); 

- Thành viên BTC,TTK giúp việc BTC; 

- Thành viên BGK, TTK giúp việc BGK; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TPLS; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu VT. PBGDPL&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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