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UBNDTỈNH LẠNG SƠN 
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

  
Số:  25 /BC-HĐPH   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5  năm 2018 

 
BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước 
 

Thực hiện Chương trình làm việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Trong các ngày 19 và 23/4/2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 
tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và quý 
I năm 2018 tại UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình và UBND huyện Lộc 
Bình; UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và UBND huyện Tràng Định. 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, các đơn vị 
được kiểm tra đã chủ động ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 
công tác Tư pháp, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-
UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-
CT/TU  ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, Đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 
133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở 
khu, khối phố trong tình hình mới; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 
của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của 
UBND tỉnh Triển khai Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Thủ 
thướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 
2017-2021; ban hành Kế hoạch triển khai các Luật, Bộ luật đã được Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 để chỉ đạo, triển khai đến cán bộ và 
nhân dân trên địa bàn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL; xây 
dưng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL 

Hội đồng PHPBGDPL các huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn 
đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 
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20/9/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 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. Hội đồng PHPBGDPL các huyện đã phân công thành viên Hội đồng 
phụ trách theo lĩnh vực ngành, từ huyện xuống cơ sở. Công tác phối hợp giữa 
các ngành, các thành viên Hội đồng được duy trì thường xuyên. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được 
kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật trong cơ quan, đơn vị và hỗ trợ các đơn vị khác triển khai. 

2. Kết quả công tác PBGDPL 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các địa phương triển 
khai nghiêm túc, theo đúng kế hoạch với nhiều hình thức phong phú, phù hợp 
với điều kiện của từng nhóm đối tượng như tổ chức hội nghị, sinh hoạt Câu lạc 
bộ pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, thi tìm hiểu pháp luật hoặc lồng ghép 
với sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, họp thôn, khu phố, cấp phát miễn phí tài 
liệu tuyên truyền pháp luật… Các xã, thôn biên giới đã phối hợp với các Đồn 
Biên phòng tổ chức thực hiện Đề án “ Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” gắn với 
công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.   

- Công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật: Tại 100% các đơn vị cấp 
huyện, cấp xã, các Đồng Biên phòng đã xây dựng được tủ sách pháp luật với 
hàng trăm đầu sách phục vụ cho hoạt động của cơ quan và nhu cầu tìm hiểu, học 
tập pháp luật của người dân. Bên cạnh tủ sách pháp luật, các đơn vị đã tích cực  
khai thác văn bản QPPL trên Trang thông tin điện tử, mạng internet để phục vụ 
cho hoạt động chuyên môn của đơn vị mình 

- Kết quả triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL 

Trong năm 2017 và Quý I năm 2018, UBND các huyện đã xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện 09 đề án về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phân 
công các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực 
hiện, trong đó tổ chức các hội nghị chuyên đề ở cấp huyện, cấp xã và tuyên 
truyền pháp luật lồng ghép tại các cuộc họp thôn, khu phố. 

3. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, 
UBND 02 huyện, 02 xã được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ 
quản lý, hòa giải viên. Giao kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải cho cấp xã chi trả 
thù lao vụ việc cho Hòa giải viên theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 
31/8/2015 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 1498/HDLN-STP-STC ngày 
20/11/2015 của Sở Tư pháp, Sở Tài chính.  

Về tổ chức, 100% các thôn, khu phố (591 thôn, khu phố) đã thành lập 
được tổ hòa giải với 5 đến 7 Hòa giải viên, gồm đại diện thành viên các tổ chức, 
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đoàn thể ở cơ sở và người có uy tín tham gia. Trong năm 2017 và Quý I/2018 
trên địa bàn 2 huyện, các tổ hòa giải đã thụ lý và hòa giải thành 554/796 vụ việc 
phát sinh, đạt 69,6%. 

4. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 về việc triển khai, 
thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật, UBND các huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai; tổ chức hội nghị tập 
huấn về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành lập 
Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện, ban hành quy chế và phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy 
định. Cuối năm 2017, Hội đồng đã xét, đánh giá nghiêm túc các chỉ tiêu, tiêu chí 
đạt và không đạt, trình UBND huyện công nhận 5 xã (Lộc Bình: 01 xã; Tràng 
Đình: 04 xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực 
hiện trong năm 2018. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các đơn vị được kiểm tra đã được 
các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến 
cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng, 
nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền PBGDPL. Hàng năm, các ngành, các cấp 
chủ động ban hành kế hoạch công tác PBGDPL và đề ra các biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL thường xuyên được 
kiện toàn, tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú. Việc phối hợp 
tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn ngày 
càng chặt chẽ, đội ngũ làm công tác PBGDPL ở các cấp từ huyện đến cơ sở 
thường  xuyên được củng cố, kiện toàn, được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên 
truyền và bồi dưỡng kiến thức pháp luật.  

- Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm kiện toàn về tổ chức, đội ngũ 
Hòa giải viên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình tham gia 
hoạt động hòa giải, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

2. Hạn chế, yếu kém 

-  Công tác triển khai các văn bản pháp luật mới còn chậm; nội dung triển 
khai PBGDPL tại một số đơn vị chưa sâu rộng. Chất lượng, hiệu quả của công 
tác PBGDPL chưa đồng đều, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Một 
số cơ quan, địa phương chưa thực sự chủ động thực hiện công tác PBGDPL, vẫn 
còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thành viên của Hội đồng 
phối hợp PBGDPL chưa tích cực, chủ động, chủ yếu là hoạt động của cơ quan 
thường trực. 

- Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về kỹ 
năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật, nhất là ở cơ sở; chưa thực sự chủ động 
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trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị 
mình. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.  

- Tỷ lệ hòa giải thành chưa cao, chỉ đạt 69,6%. 

- Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hằng năm 
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc thực hiện các Đề án Tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật không được cấp kinh phí riêng mà chủ yếu lồng ghép với thực 
hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL (Huyện Lộc Bình: Năm 2017 
được cấp 125 triệu, năm 2018 được cấp 95 triệu; cấp xã mỗi năm được cấp 15 
triệu. Huyện Tràng Định: Năm 2017 và năm 2018, mỗi năm được cấp 50 triệu). 

- Kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải các đơn vị đã được cấp, nhưng 
không đủ chi theo quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ( huyện Lộc Bình: Năm 
2017 và năm 2018 mỗi năm được cấp 15 triệu; huyện Tràng Định không cấp từ 
đầu năm, cuối năm phòng Tư pháp tổng hợp số vụ việc, trình UBND huyện cấp 
kinh phí). Kinh phí chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải 70.000đ/tháng các đơn 
vị chưa được cấp để chi theo quy định.   

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan 

Hằng năm số lượng văn bản pháp luật ban hành lớn, thường xuyên sửa 
đổi do đó việc tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của cán bộ và nhân dân 
còn khó khăn, hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.  

Kinh phí, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác PBGDPL còn nhiều 
hạn chế, nhất là ở cơ sở; chưa huy động được các nguồn lực ngoài nhà nước cho 
công tác PBGDPL. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm chỉ 
đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại đơn vị mình, 
nhất là việc bố trí kinh phí chi cho công tác này (huyện Tràng Định chưa bố trí 
kinh phí hòa giải cho cấp xã ngay từ đầu năm)  

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật hoạt động kiêm nhiệm, nhiều công việc 
chuyên môn, chưa dành nhiều thời gian cho công tác PBGDPL, một số ít còn 
chưa chủ động, mạnh dạn trong tham mưu thực hiện. 

4. Đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện hằng năm bố trí kinh phí 
hợp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 
cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Thực tế trong những 
năm qua, kinh phí bố trí không đủ để tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản 
pháp luật theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và triển khai thực hiện các Đề án về 
PBGDPL được giao; kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở không đủ chi 
theo quyết định 29/2014/QĐ-UBND. 
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- Các cấp, các ngành giúp địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực, trình độ và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ 
Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; biên soạn đề cương, tài liệu ngắn gọn, 
phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
công tác PBGDPL. 

IV. HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT YÊU CẦU  

1. UBND các huyện quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật; Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức, đoàn thể cùng cấp 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân, vận 
động thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL; đẩy mạnh công tác PBGDPL 
hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.  

2. UBND các huyện hằng năm bố trí đủ kinh phí chi hỗ trợ công tác hòa 
giải ở cơ sở; chỉ đạo cấp xã chi đúng, chi đủ theo Quyết định số 29/2015/QĐ-
UBND và công văn hướng dẫn số 1498/HDLN-STP-STC của Sở Tài chính, Sở 
Tư pháp; việc thực hiện lồng ghép nhiều Đề án phải bảo đảm hiệu quả, đáp ứng 
được mục tiêu của Đề án.  

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện 
hương ước, quy ước tại huyện Lộc Bình và huyện Tràng Định năm 2017 và Quý 
I năm 2018./. 
 

Nơi nhận:  
- TT.Hội đồng PHPBGDPLTW (Bộ Tư pháp); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UB MTTQVN, các tổ chức đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, các ban của Đảng; 
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;   
- UBND các huyện, thành phố; 
- TT.HĐPHPBGDPL các huyện, TP;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Nguyễn Long Hải 
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