
 

BÁO CÁO 

Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021                

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

 Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Công văn số 1028/BTP-PBGDPL 

ngày 08/4/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 

22/05/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổng kết Chương trình phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tổng kết Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 như sau:  

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM 

TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg 

1. Tình hình quán triệt, xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg 

Ngay sau khi Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 có hiệu lực, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 

về triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, xác định 06 nhiệm vụ chủ 

yếu về công tác PBGDPL cần thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2021. 

 UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện như: Kế hoạch 

số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017 về “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo”; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/9/2017 về 

tiếp tục thực hiện thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021; Kế hoạch 

số 156/KH-UBND ngày 12/9/2017 về “Xã hội hoá công tác PBGDPL và trợ 

giúp pháp lý; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 18/10/2017 về “Tuyên truyền 

PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình 

doanh nghiệp”; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/3/2018 về triển khai thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 
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dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn”; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/3/2018 về “Nâng cao chất 

lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đến năm 2021”; Kế hoạch số 

143/KH-UBND ngày 16/8/2019 về “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/3/2018 

về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 2020; Kế 

hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.   

Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch triển khai công tác 

PBGDPL1, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây 

dựng kế hoạch  triển  khai  thực  hiện  cụ  thể  trong từng ngành, lĩnh  vực, địa  

bàn quản  lý, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân 

thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân, đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. 

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL 

giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg 

 Hoạt động kiểm tra, tổng kết công tác PBGDPL được UBND tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên. Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh đã ban hành các kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL định kỳ 

hằng năm2 gửi các cấp, các ngành, theo đó những đơn vị không kiểm tra trực 

tiếp sẽ được hướng dẫn tự kiểm tra, lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL vào 

hoạt động chuyên môn của  đơn vị. 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tiến 

hành kiểm tra trực tiếp được 08 huyện, 12 xã và 03 đồn Biên phòng về công tác 

PBGDPL pháp luật. Qua kiểm tra cho thấy công tác PBGDPL đã được các cấp, 

các ngành quan tâm triển khai thực hiện nên chất lượng giải quyết công việc của 

cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật 

trong Nhân dân được cải thiện; tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết 

pháp luật trong một số lĩnh vực giảm đáng kể.  

                                           
1 Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 về triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp 

cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 về 

triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 17/KH-UBND 

ngày 22/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế 

hoạch số 25/KH-UBND ngày  23/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.  
2 Kế hoạch số 30/KH-HĐPH ngày 03/10/2017 về kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch số 76/KH-HĐPH ngày 

30/9/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2019; Kế hoạch số 43/KH-

HĐPH ngày 10/9/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020. 
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II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác PBGDPL 

Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, phải được tiến hành 

thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo nhằm 

nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và 

Nhân dân. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ3, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, kịp thời ban hành các chương trình, 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai sâu rộng, toàn diện các chủ trương, chính 

sách nhằm tăng cường, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia 

công tác PBGDPL.  

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, hoạt động PBGDP đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy 

vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác PBGDPL, góp phần tích cực 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên 

truyền, PBGDPL là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó 

phát huy mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.  

 Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã phát huy được vai trò tham mưu 

xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng trong PBGDPL, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản 

về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; triển khai công tác 

PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành 

để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh tại địa phương. 

 Việc triển khai chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia 

PBGDPL đã giúp công tác PBGDPL cho Nhân dân ngày càng đi vào nề nếp, 

phong phú về nội dung và hình thức. Chuyển biến tích cực trong thời gian qua là 

việc tổ chức, cá nhân tự nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác 

PBGDPL cũng như việc tự tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp 

hành pháp luật; người dân đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng 

và thực hiện pháp luật; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, 

sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

                                           
3 Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 về việc 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 
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2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL; chú trọng 

chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có 

hiệu quả về PBGDPL 

Để tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL, hằng năm, 

UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai công tác PBGDL trên 

địa bàn, giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tham mưu và thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến công tác PBGDPL.  

Các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo, quan tâm tổ chức bồi dưỡng, 

hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác 

PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị; phát huy tốt vai trò tư vấn của các cơ quan 

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tham mưu triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, phù hợp với điều kiện, địa 

bàn, đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban chỉ đạo triển 

khai thực hiện các đề án về PBGDPL4 được thành lập, kiện toàn đảm bảo đủ số 

lượng, cơ cấu thành phần, hoạt động có hiệu quả, các cấp, các ngành chú trọng 

xây dựng cơ chế phối hợp trong PBGDPL.  

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong PBGDPL 

những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực 

hiện, giai đoạn 2017 - 2021 đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình tiêu 

biểu như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với mô hình “Ngày hội Biên 

phòng toàn dân”, “Biên giới với học đường”; Công an tỉnh với mô hình “ Vận 

động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh”; Hải quan tỉnh với mô hình “Hải quan và 

doanh nghiệp”; Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai mô hình “Tuổi trẻ với pháp 

luật”... các mô hình đã góp phần chuyển biến về nhận thức của các cấp, các 

ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của công tác PBGDPL trong mọi mặt đời sống xã hội. 

3. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL 

 UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành cơ chế chính sách, tiếp tục triển khai 

thực hiện các Đề án, khuyến khích tham gia công tác PBGDPL. Thực hiện tốt 

việc tham gia cho ý kiến về các dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật, 

kịp thời kiến nghị những bất cập trong việc triển khai các Đề án, chính sách 

PBGDPL. 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như ban 

hành các cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ 

                                           
4 Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới,hải đảo giai đoạn 2017-2021"; Đề 

án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạmpháp luật  giai đoạn 2012 -2016 ” 

đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; Đề án“Tăng 

cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng cácbiện 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”... 
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tục quy định, chất lượng văn bản từng bước được nâng cao, kịp thời thể chế hóa 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung 

các văn bản được ban hành đã bám sát các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên, yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, phù hợp với trình độ phát triển 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần 

phong mỹ tục, phát huy hiệu quả trong áp dụng thực hiện.     

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ 

chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Hằng năm, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, đồng thời hướng dẫn UBND 

cấp huyện kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, nhằm tạo lực 

lượng nòng cốt bảo đảm cả về số lượng và chất lượng để thực hiện việc tuyên 

truyền, PBGDPL. 

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác 

PBGDPL tại các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện 

toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL. Hiện nay, thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL các cấp trên địa bàn tỉnh có 315 thành viên; 86 báo cáo 

viên pháp luật tỉnh; 25 cán bộ pháp chế các sở, ngành; cấp huyện có: 287 báo 

cáo viên pháp luật; cấp xã có 309 công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm 

vụ PBGDPL; 3.222 tuyên truyền viên pháp luật. 

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

thực hiện PBGDPL được đẩy mạnh, đặc biệt là chất lượng đội ngũ làm công tác 

PBGDPL các cấp. Giai đoạn 2017 – 2021 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã 

tổ chức 07 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, 

PBGDPL cho hơn 630 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Báo cáo 

viên pháp luật tỉnh; Cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành đoàn thể 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan 

cơ quan thường trực của Hội đồng, các cơ quan chuyên môn tổ chức bồi dưỡng 

nâng cao nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên ở cơ sở. Do đó, trình độ, kỹ năng PBGDPL ở các cấp, các ngành từng bước 

được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác PBGDPL. 

5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin. 

Công tác PBGDPL được các cấp, các ngành chú trọng đổi mới về nội 

dung và hình thức. Hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng Kế 

hoạch, chỉ đạo các ngành thành viên, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện 

các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, trong đó tập trung vào phổ 

biến các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc mới có hiệu lực, các chủ trương, 
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chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, 

đầu tư kinh doanh, các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên và các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp 

đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; phổ biến sâu rộng các văn bản pháp 

luật khác thuộc các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh; hòa giải ở cơ sở; chính sách 

pháp luật về đất đai; an toàn giao thông; phòng chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, 

chống tội phạm, mua bán người, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; phòng cháy, 

chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an 

toàn vệ sinh thực phẩm; các văn bản liên quan đến phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 ... trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, Nhân 

dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật. 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, công tác PBGDPL được đa dạng hoá với 

nhiều hình thức: 

- PBGDPL thông qua hình thức tuyên truyền miệng 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác PBGDPL 

trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia phổ biến các văn bản pháp luật thông 

qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn 

thể, thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ và các buổi họp thôn, khối phố tới 

đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học 

sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng số đã tuyên truyền được 

105.534 cuộc cho 7.554.300 lượt người nghe, cụ thể: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được trên 51.575 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 3.012.399 lượt người tham dự. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp  huyện, UBND cấp xã đã tổ chức được 

trên 53.959 cuộc hội nghị, các cuộc họp thôn, khu, khối phố tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật với  trên 4.541.901 lượt người tham dự.  

-  PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 Hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú 

trọng, đẩy mạnh. Trong kỳ báo cáo, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 20.296 tin, 

bài, phóng sự, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật, một số chuyên mục 

tiêu biểu như: chuyên mục “pháp luật với cuộc sống”, “Bảo hiểm xã hội với 

cuộc sống, “Vì an ninh Xứ Lạng”, “Trả lời bạn nghe đài”, “Vì chủ quyền an 

ninh biên giới”; “Quốc phòng toàn dân”.... Với diện phủ sóng rộng khắp địa 

bàn tỉnh, các chuyên mục đã kịp thời đưa thông tin pháp luật đến với Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh.  

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh triển khai Kế hoạch phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông 

và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, tiến hành khảo sát, xây dựng đưa vào 
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hoạt động cụm thông tin cơ sở, thiết bị tuyên truyền lưu động tại 02 cửa khẩu và 

13 xã biên giới. Sở đã gửi 48 file âm thanh do Bộ Thông  tin và Truyền thông 

cung cấp đến các huyện, đôn đốc tuyên truyền đến các các xã, trong đó có 21 xã 

biên giới, đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện được trên 13.655 lượt tuyên truyền, 

phổ biến các quy định pháp luật, chính sách đến Nhân dân. 

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng thành công và triển khai các hoạt 

động PBGDPL trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật 

(http://pbgdpl.langson.gov.vn/), các sở, ngành, UBND các cấp đẩy mạnh việc 

tuyên truyền PBGDPL qua trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của 

đơn vị, tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến. Bên 

cạnh đó UBND tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin đến 

các thuê bao điện thoại di động của người dân trên địa bàn thực hiện tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kịp thời 

đưa các thông tin nhanh chóng, chính sác đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

- PBGDPL thông qua hình thức biên soạn và phát hành tài liệu 

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đảng, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành 

phố đã tiến hành biên soạn, phát hành và cấp phát được tổng số: 4.041.158 văn 

bản, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật các loại bao gồm: sách, tờ rơi, tờ 

gấp và tài liệu khác. Nội dung tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các 

lĩnh vực đất đai; hôn nhân gia đình; hộ tịch; giao thông đường bộ; bảo hiểm y tế; 

bảo hiểm xã hội; xử lý vi phạm hành chính; phòng chống tội phạm, phòng chống 

ma túy; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh... Một số đơn vị tích cực biên soạn và phát hành nhiều 

tài liệu, tiêu biểu như: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh… 

- PBGDPL thông qua hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách 

pháp luật 

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 (Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg), UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 

386/UBND-NC ngày 03/5/2019 về việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật theo Quyết định 14/2019/QĐ-TTg. Hiện nay, 100% đơn vị 

cấp tỉnh, cấp huyện và UBND 200/200 xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng 

được Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật trong tủ sách chung đặt tại trụ 

sở cơ quan, với số lượng từ 100 cuốn sách pháp luật trở lên và nhiều loại ấn 

phẩm khác như: Sách hỏi đáp pháp luật, Báo pháp luật, tạp chí...  

- PBGDPL thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức được 226 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được 

49.436 lượt người tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua 

http://pbgdpl.langson.gov.vn/
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tiểu phẩm, ve ̃ tranh về chủ đề pháp luật”, Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp 

luật”; Cuộc thi "Giao thông thông minh trên internet"; Cuộc thi "An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai"; Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”... các 

cuộc thi đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật. Tổ chức thành công 01 Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật 

giỏi tỉnh Lạng Sơn, năm 2019. 

6. Các điều kiện đảm bảo triển khai công tác PBGDPL và công tác xã 

hội hoá PBGDPL 

Kinh phí được cấp cho công tác PBGDPL hằng năm được UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện phân bổ thông qua cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL và các cơ quan chủ trì thực hiện đề án, trích nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác PBGDPL theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. UBND cấp xã tiếp tục duy trì hỗ trợ 

kinh phí cho hoạt động PBGDPL tuỳ theo điều kiện tình hình mỗi địa phương. 

Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh đã trang 

bị những thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL như: 

Máy tính xách tay, màn chiếu, máy chiếu, máy quay camera, máy ảnh... 

Công tác xã hội hoá PBGDPL tiếp tục được quan tâm thực hiên thông qua 

các hoạt động nghiệp vụ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí của đội ngũ 

luật sư, luật gia. Riêng đối với Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện hoạt động xã hội hoá  PBGDPL qua Đề án “Xã hội hoá công tác PBGDPL, 

trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” theo đó UBND tỉnh đã ban hành kế 

hoạch và hỗ trợ kinh phí hằng năm. Đề án đã hoạt động hiệu quả, góp phần tích 

cực vào đa dạng hoá công tác PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức 

pháp luật, thúc đẩy tính tự giác trong tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

7. Vai trò giám sát, phản biện thực hiện pháp luật, vận động Nhân 

dân, thành viên, hội viên tuân thủ pháp luật của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng 

trong hoạt động giám sát theo chương trình giám sát hằng năm, tập trung chủ 

yếu trong công tác Kiểm sát, Thi hành án, tạm giam, tạm giữ, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân.... Thông qua hoạt động giám sát giúp cho Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc nắm rõ hơn về tình hình, kết quả thi hành pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức; đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết các vấn đề và kịp thời 

xem xét quyết định ban hành các nghị quyết chuyên đề quan trọng, phù hợp với 

tình hình thực tế của tỉnh.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền, cơ quan 

thường trực của Hội đồng PBGDPL và cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, PBGDPL, thông qua việc ký kết các Chương trình phối hợp để 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên chấp hành 

chính sách pháp luật, tích cực tham gia các chương trình, đề án về phát triển 
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kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới… qua đó, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các 

chương trình, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Hoạt động 

này không chỉ giúp nâng cao dân trí và hiểu biết pháp luật, mà còn góp phần 

quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo vệ pháp chế nhà nước tại địa phương. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH  

1. Kết quả thực hiện các Đề án 

 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 để triển khai thực hiện. 

Theo đó tiếp tục duy trì các Đề án ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg 

ngày 09/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, giao cho các cơ quan chủ trì thực 

hiện Đề án, cụ thể giao: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì triển khai 

thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo” đến năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Đề án “Nâng 

cao chất lượng công tác PBGDPL”; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao 

động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 

2021; Sở Tư pháp chủ trì thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại 

một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2021; Hội Luật gia 

tỉnh chủ trì thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021. 

Đề án ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ, theo kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện Đề án “Đổi 

mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai 

đoạn 2017-2021”; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

PBGDPL phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; Công an tỉnh chủ trì 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 hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ 

nhỡ giai đoạn 2017-2021”; Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019 - 2021”. 

Các Đề án đều được các sở, ban, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai, thành lập Ban chỉ đạo từng Đề án. Một số kết quả nổi 

bật trong thực hiện các Đề án: 

 - Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải 

đảo giai đoạn 2017 - 2021”, trong những năm qua, để triển khai đến cơ sở, phục 

vụ việc học tập, tra cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân 

trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã biên soạn 07 đầu sách và 8.000 
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cuốn cẩm nang pháp luật, 525 đề cương tuyên truyền 15 nội dung; biên tập 06 

bản tin với 3.137 tin; 06 sổ tay kiến thức pháp luật với 6.000 cuốn; in, phát hành 

34 ấn phẩm với 8.000 đĩa DVD, 16 loạivới 447.772tờ rơi, 25 loạivới 19.074 áp 

phích... ; Các xã, thị trấn biên giới đã thành lập mới 20 Câu lạc bộ "Nông dân 

với pháp luật”; duy trì hiệu quả 13 Tổ Tư vấn pháp luật ở cơ quan Bộ Chỉ huy 

Biên phòng tỉnh; thành lập 21 Tổ Thông tin - Truyền thông của các đồn Biên 

phòng và các xã; Phối hợp thực hiện các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh 

biên giới”, chuyên mục “Biên giới và biển, đảo Việt Nam”, “Thông tin pháp 

luật”... góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự nơi biên cương của tổ quốc. 

 - Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai 

đoạn 2017 - 2021” đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong nhà trường, 

100% các nhà trường có Tủ sách pháp luật, với số lượng tăng dần qua các năm, 

hiện nay có khoảng 7.345 tài liệu, 2.468 sách hỏi đáp, 4.876 đề cương tuyên 

truyền pháp luật, 4.080 báo, tap̣ chí chuyên về pháp luật, 6.240 tờ rơi, tờ gấp về 

pháp luật, 3.280 băng, điã và các tài liêụ  khác  về PBGDPL được trang bị cho 

các nhà trường. Bên cạnh đó, các Trung tâm học tập cộng đồng đã tích cực 

tuyên truyền, PBGDPL, tổ chức 231 buổi tuyên truyền hoặc chuyên đề về 

PBGDPL, số lượt người thụ hưởng 32.516 lượt người góp phần nâng cao kiến 

thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

 - Đề án “Đẩy mạnh PBGDPL phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” được 

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai, với phương châm 

hướng tới doanh nghiệp, khởi nghiệp. Đề án đã tổ chức 03 lớp đào tạo với các 

chuyên đề thu hút được 400 doanh nghiệp tham gia. Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tổ chức 02 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp đã thu hút được gần 500 học 

viên tham dự, tổ chức 01 khóa đào tạo hướng dẫn cho doanh  nghiệp tiếp cận 

công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút được trên 100 doanh 

nghiệp tham dự. Bên cạnh đó Đề án triển khai hiệu quả các chương trình tư vấn 

kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư... qua đó tạo sự thành công trong cải 

thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. 

- Đề án “Xã hội hoá công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý”, đã được Hội 

Luật gia tỉnh tích cực triển khai, trong giai đoạn 2018 – 2021, Hội Luật gia đã tổ 

chức 60 hội nghị với 4.430 người nghe, biên soạn và phát hành trên 34.000 tờ 

gấp pháp luật, tổ chức 02 hội nghị bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL 

cho hội viên. Hoạt động trợ giúp pháp lý cho Nhân dân được chú trọng đẩy 

mạnh, hướng đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần hạn chế các tranh 

chấp, vướng mắc phát sinh trong Nhân dân. 

 - 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 hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, 

lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017-2021” được Công an tỉnh triển khai đạt được 

nhiều kết quả, đã phổ biến, giải thích nội quy cơ sở giam giữ và các quy định 

pháp luật cho 9.645 lượt người bị tạm giữ, tạm giam, 415 phạm nhân đang chấp 
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hành án; tổ chức 23 buổi tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp cho 300 lượt 

phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi giúp họ 

tái hòa nhập cộng đồng. Do làm tốt công tác PBGDPL, đa số can, phạm nhân 

đều chấp hành nghiêm chỉnh nội quy cơ sở giam giữ, trong kỳ có 358 phạm 

nhân được giảm án, 83 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 

PBGDPL và quản lý, theo dõi, giám sát đối với 463 người có án phạt tù còn ở 

ngoài xã hội; 2.050 người chấp hành án hình sự tại xã, phường. Trong kỳ đã tổ 

chức tuyên truyền, PBGDPL cho 4.724 người chấp hành xong án phạt tù. Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức trên 51 buổi cho gần 2.686 lượt học viên, tư 

vấn cá nhân cho 250 học viên, tư vấn nhóm cho 100 học. Công an tỉnh phối hợp 

với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục tiêu biểu như chuyên mục "Vì An ninh Xứ Lạng"; thông tin 

điện tử Công an tỉnh đã đăng tải trên 1.800 tin, bài đưa tin, tuyên truyền 

PBGDPL. 

 - Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về 

vi phạm pháp luật”. Sở Tư pháp đã tổ chức PBGDPL cho Nhân dân tại địa bàn 

trọng điểm bằng nhiều hình thức, tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL 

cho trên 5.020 lượt người với các nội dung: Pháp luật về hình sự; phòng, chống 

ma túy và tệ nạn xã hội; pháp luật dân sự... Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật, đa dạng hoá các hình thức PBGDPL. Qua đó đã góp phần hạn chế các vi 

phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội. 

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Thanh tra tỉnh đã triển khai được 16 cuộc hội 

nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, cho 5.317 đại biểu; cấp phát trên 1.800 cuốn tài liệu tuyên truyền. 

Cùng với đó, việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, PBGDPL tiếp tục được 

các sở, ban, ngành, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, có 09 đơn vị lựa 

chọn, xây dựng mô hình điểm tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tham 

nhũng với 1.300 người trong các cơ quan đơn vị.  

 Các Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động 

và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”; “Đổi mới, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-

2021”... UBND tỉnh đều xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến 

các cấp, các ngành và đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi tích 

cực công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Công tác phối hợp triển khai thực hiện các Đề án 

Trong công tác phối hợp, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo cấp 

tỉnh đã tích cực phối hợp, trao đổi thống nhất triển khai các nội dung, nhiệm vụ 

căn cứ vào tình hình thực tiễn, các ngành, các đơn vị, các cấp đã xây dựng kế 

hoạch triển khai, cụ thể hoá các nội dung của từng Đề án phù hợp với lĩnh vực 
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công tác của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề 

án, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần trách nhiệm cao. 

Đối với các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án đã chủ động trong tham mưu, 

đề xuất với Ban chỉ đạo, UBND tỉnh những nội dung, biện pháp thực hiện Đề 

án; phát huy được vai trò trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong triển khai Đề án. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm qua 

đó giúp các đơn vị phát huy những kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, khắc 

phục những khâu ý, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng 

hiệu quả trong thực hiện các Đề án. 

Kinh phí thực hiện các Đề án cơ bản được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 

nước theo quy định. UBND tỉnh, các cấp, các ngành bố trí kinh phí theo Kế 

hoạch triển khai Đề án, tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của từng Đề án kinh phí được 

bố trí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 

phương, đơn vị (Phụ lục kèm theo báo cáo). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Đánh giá hiệu quả của Chương trình, các Đề án của Chương trình   

Nhìn chung, trong 05 năm triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg, cùng 

với việc tiếp tục triển khai Luật PBGDPL đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn.  

Các Đề án PBGDPL được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ban chỉ đạo các Đề án 

các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai Đề án đạt kết quả tốt, các Đề án cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ 

tiêu đề ra trong giai đoạn 2017-2021, trong đó một số nội dung thực hiện tốt, 

như: rà soát, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL các cấp, các ngành; tập 

huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức 

PBGDPL phù hợp tình hình thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong PBGPL; xây dựng, nhân rộng cách làm hay, mô hình tiêu biểu... 

Qua đó, nâng cao vị thế, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; 

thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có biện pháp chỉ 

đạo đối với công tác tuyên truyền PBGDPL phù hợp góp phần ổn định tình hình 

an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó cần thiết tiếp tục 

duy trì các Đề án trong những năm tiếp theo. 

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân.  

2.1. Tồn tại, khó khăn 

- Việc triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg và Luật PBGDPL ở 

một số địa phương có nơi, có lúc còn mang tính hình thức; công tác chỉ đạo, 

triển khai công tác PBGDPL đôi khi chưa được thường xuyên, việc triển khai 

phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành ở một số đơn vị, địa phương còn 

chậm và thụ động, chất lượng tuyên truyền pháp luật chưa cao. 
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- Công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương cũng như các thành 

viên của Ban chỉ đạo Đề án, Hội đồng phối hợp PBGDPL trong thực hiện công 

tác PBGDPL đôi lúc chưa được chặt chẽ, nhịp nhàng.  

- Báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên ở cơ sở trình độ năng 

lực, kỹ năng PBGDPL không đồng đều, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 

PBGDPL. 

- Nguồn lực kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế, do một số 

địa phương quỹ ngân sách hạn hẹp, chưa phân bổ được nhiều cho hoạt  động 

PBGDPL; chưa thu hút được nhiều nguồn lực xã hội hóa trong công tác 

PBGDPL. 

- Cách thức tổ chức thực hiện công tác PBGDPL chưa đồng nhất giữa các 

cơ quan, đơn vị. Nội dung PBGDPL một số nơi chưa đúng trọng tâm, trọng 

điểm theo yêu cầu của tỉnh. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn 

- Nguyên nhân chủ quan:  

Cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo của một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại đơn vị mình, 

nhất là tại cơ sở. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện chưa 

thường xuyên, một số nơi còn mang tính hình thức, chủ yếu là hoạt động của cơ 

quan thường trực. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở 

tuy được bồi dưỡng về pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, nhưng khả năng truyền 

đạt và kĩ năng cũng chưa cao, bên cạnh đó đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền 

viên pháp luật, do tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, chưa đầu tư 

được nhiều thời gian cho công tác PBGDPL. 

          - Nguyên nhân khách quan: 

Lạng Sơn là tỉnh có địa hình phức tạp chia cắt, giao thông đi lại chưa 

thuận lợi, dân cư sinh sống không tập trung, dân trí còn thấp, kinh tế - xã hội có 

nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động PBGDPL và triển khai 

các Đề án PBGDPL. 

Số lượng các văn bản pháp luật được ban hành mới ngày càng nhiều, việc 

triển khai đòi hỏi phải được thực hiện trên phạm vị rộng, nhiều nội dung, nhiều 

hình thức đối với các quy định của các văn bản pháp luật khác nhau, trong khi 

nguồn nhân lực PBGDPL hạn chế về số lượng, chất lượng chưa đồng đều. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp bị ảnh hương nên không thực hiện 

được theo đúng Đề án, kế hoạch đề ra. 

Kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác PBGDPL 

còn chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ. 
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3. Bài học kinh nghiệm 

- Công tác PBGDPL phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy 

đảng, sự vào cuộc của chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện phải 

đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc và thường xuyên, chủ động ban hành các văn 

bản triển khai phải kịp thời; phải lựa chọn được hình thức và nội dung PBGDPL 

phù hợp với từng vùng, từng đối tượng và sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị 

của địa phương trong từng thời kỳ.  

- Cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực, chủ động trong tham 

mưu triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cấp, các 

ngành trong PBGDPL, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, phát 

huy vai trò chủ động tham mưu của công chức Tư pháp các cấp. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cá nhân, tổ 

chức về vai trò của công tác PBGDPL; Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, rèn luyện kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

các cấp.  

- Cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp 

luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PGBGDPL. 

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở, khen 

thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương sáng điển 

hình trong công tác PBGDPL; đồng thời cần thường xuyên bảo đảm những điều 

kiện về vật chất tốt nhất cho hoạt động này. 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 

CÔNG TÁC PBGDPL 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Luật 

PBGDPL; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và phát huy vai trò của cả 

hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Gắn công tác 

PBGDPL với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, phong trào 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư.  

3. Kịp thời chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện tốt các 

chương trình, đề án, kế hoạch về công tác PBGDPL đã ban hành; đổi mới nội 

dung, phương thức PBGDPL gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin; chủ 
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động tham mưu và tổ chức triển khai phổ biến tuyên truyền các Luật mới được 

Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện PBGDPL 

của các cơ quan, tổ chức, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật và thành viên của 

Hội đồng; đề xuất để có chính sách hợp lý đối với các thành viên Hội đồng phối 

hợp công tác PBGDPL.  

5. Tiếp tục đầu tư cho việc khai thác, biên soạn, phát hành tài liệu hướng 

dẫn kỹ năng, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác xây dựng, 

quản lý tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn đảm bảo nguồn tài liệu chất lượng 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

6. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật cho 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo có đủ năng lực, trình 

độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

7. Đảm bảo nguồn kinh phí, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội hoá cho 

công tác PBGDPL tại địa phương. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Chính phủ xem xét, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí 

PBGDPL cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, để tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật. Tiếp tục duy trì các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật 

trong giai đoạn tiếp theo. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường rà soát, ban hành văn bản 

hướng dẫn công tác PBGDPL; xây dựng khung tiêu chuẩn chất lượng đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./. 

Nơi nhận:                                            
- Bộ Tư pháp; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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