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BÁO CÁO 

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

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh 
Phú Yên về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND 

thị xã Đông Hòa báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật, kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 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 

Sau khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành và có hiệu lực 

pháp luật, trên cơ cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư 
pháp; UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/7/2013 về triển 
khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn  thi 

hành trên địa bàn thị xã. Đồng thời, UBND thị xã ban hành các kế hoạch1 để triển 
khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) trên địa bàn thị xã có trọng 

tâm, trọng điểm, bảo đảm quyền thông tin về pháp luật cho một số nhóm đối 
tượng, địa bàn, lĩnh vực đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công phổ biến, giáo dục 

pháp luật phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Theo quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và Điều 56 Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương không giao UBND cấp huyện ban hành văn bản quy phạm pháp luật để 
triển khai công tác phổ biến, GDPL nên trong giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến 

nay, UBND thị xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai công 
tác phổ biến, GDPL trên địa bàn thị xã. 

                                                                 
1 Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/02/2016 của UBND thị xã về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2016; Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 15/02/2017 của UBND thị xã về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 60/KH-

UBND ngày 09/03/2018 của UBND thị xã về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật; hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

25/02/2019 của UBND thị xã về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hương ước, quy ước năm 2019 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 22/KH-UBND 

ngày 20/11/2020 của UBND thị xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2021của UBND thị xã về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 

48/KH-UBND ngày 25/02/2022 UBND thị xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã. 
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Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của xã hội thực tế trên 

địa bàn thị xã Đông Hòa, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã 
(PBGDPL) ban hành các kế hoạch2 công tác phổ biến, GDPL trên địa bàn thị xã 

hoặc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới được ban 
hành (Phụ lục); ban hành các văn bản, hướng dẫn3 triển khai công tác phổ biến, 
GDPL, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, GDPL; phân công, giao 

trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị, thành viên hội đồng; hướng dẫn, chỉ đạo kiểm 
tra và tự kiểm tra gắn với sơ kết, tổng kết để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn 

vị, ban, ngành đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường triển khai công tác phổ 
biến, GDPL được chủ động, đồng bộ, thống nhất. 

Các văn bản đó cùng với các văn bản của Đảng đã tạo khuôn khổ chính trị 
- pháp lý điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực phổ 

biến, GDPL, tạo khuôn khổ pháp lý cho bước chuyển mới, căn bản, từ tư duy triển 
khai thực hiện các Chương trình, Đề án sang tư duy chính trị - pháp lý, gắn với 

trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ pháp lý theo Luật định. 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, phường thực 

hiện tiêu chí thành phần tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới4. 

b) Tình hình quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Báo cáo viên, Tuyên 
truyền viên pháp luật, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân được chú 

trọng thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là các hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân được chú 

trọng, nhất là qua hệ thống loa truyền thanh thị xã, các xã, phường. 

                                                                 
2 Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 24/4/2015 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thị xã năm 2015; Công 

văn số 01/PBGDPL ngày 07/03/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/3/2017 của 

UBND thị xã về phổ biến, GDPL năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 10/10/2018 về phổ biến, GDPL tại 

thị xã và các xã, phường trên địa thị xã năm 2018; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 13/6/2019 về phổ biến, GDPL 

tại thị xã và các xã, phường trên địa thị xã năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 14/7/2020 về phổ biến, 

GDPL tại thị xã và các xã, phường trên địa thị xã năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 14/7/2020 về tuyên 

truyền, phổ biến, GDPL trên địa thị xã năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 29/04/2021 về triển khai hoạt 

động của Hội đồng PHPBGDPL trên địa bàn thị xã năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 29/04/2021 về 

triển khai hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL trên địa bàn thị xã năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 

15/4/2022 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL trên địa bàn thị xã năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 

28/4/2022 về triển khai hộ nghị phổ biến, GDPL trên địa bàn thị xã năm 2022. 
3 Công văn số 04/PBGDPL ngày 04/11/2016 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND 

ngày 14/9/2016 của UBND thị xã; Công văn số 01/PBGDPL ngày 24/10/2016 về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng 

ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Công văn số 637/UBND-TP ngày 17/02/2017 của UBND thị xã về việc tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Công văn số 2697/UBND-TP ngày 17/5/2018 của UBND thị xã 

về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018; Công văn số 1485/UBND-NC ngày 03/5/2019 

của UBND thị xã về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội 

khóa XIV, gồm 9 Luật và 10 Nghị quyết. 
4 Quyết định số 1980/QĐ-TTg  ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính  

phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025. 
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Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL đến nay, nhận 

thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, GDPL và trách nhiệm được 
giao theo Luật của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các 

xã, phường trên địa bàn thị xã được nâng lên. Công tác phổ biến, GDPL đang trở 
thành nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị; bước đầu phát huy tinh thần trách 
nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, GDPL, 
góp phần quan trọng vào việc bảo đảm được thông tin pháp luật đến với Nhân 

dân. 

Ngoài ra, thường xuyên kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Tổ thư ký giúp việc, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đảm 
bảo công tác phổ biến, GDPL trên địa bàn thị xã được đảm bảo; pháp luật trực 

tiếp đưa vào cuộc sống (Phụ lục). 

c) Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội 

quan tâm; hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác 
thi đua, khen thưởng; việc thực hiện trách nhiệm của địa phương theo quy định 

của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; 
hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND các 
xã, phường; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những vướng mắc, bất cập, 

vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản; đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, GDPL 

trong thời gian đến. Năm 2018, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tham mưu UBND thị xã kiểm tra5 tại Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Trường THCS Tôn Đức Thắng; Trường THCS Lương Tấn Thịnh; 
UBND xã Hòa Xuân Nam, UBND phường Hòa Xuân Tây; năm 2019, kiểm tra6 

tại Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, UBND xã Hòa 
Tâm. 

Kết quả tồn tại, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường 
được kiểm tra: Công tác phổ biến, GDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có triển khai nhưng chưa kịp thời, thường xuyên; trách nhiệm của lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị và địa phương chưa chủ động triển khai công tác phổ biến, GDPL; 

việc phổ biến, GDPL còn mang tính hình thức, thiếu trọng tâm theo kế hoạch. 
Đội ngũ công chức, Tuyên truyền viên pháp luật làm công tác phổ biến, GDPL 
                                                                 

5 Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Quyết 

định số 3963/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Kết luận số 18/KL-UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND thị xã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS 

Tôn Đức Thắng; Trường THCS Lương Tấn Thịnh; UBND xã Hòa Xuân Nam, UBND phường Hòa Xuân Tây. 
6 Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch 

UBND thị xã về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã 

Đông Hòa; Kết luận số 01/KL-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thị xã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại tại Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, UBND xã Hòa Tâm. 
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của các cơ quan, đơn vị và địa phương hầu hết là kiêm nhiệm chưa dành nhiều 

thời gian cho công tác phổ biến, GDPL nên dẫn đến hiệu quả chưa cao. Các 
văn bản chỉ đạo của UBND thị xã, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

thị xã, UBND xã, phường tiếp nhận văn bản đi và đến triển khai chưa đúng quy 
định, nên chưa kịp thời ban hành văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện tại địa 
phương. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và 
thành viên Hội đồng 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã được thành lập, củng cố, kiện toàn 
và triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao theo quy định pháp luật7. Hội đồng phối hợp PBGDPL 
thị xã đã ban hành Quy chế hoạt động8 và phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên9; thành lập tổ thư ký; thông qua kế hoạch hằng năm của UBND thị xã, để 
triển khai các hoạt động đã đề ra theo kế hoạch công tác hàng năm. Trong 

trường hợp có sự thay đổi thành viên, Cơ quan thường trực Hội đồng 
PHPBGDPL – Phòng Tư pháp đều tham mưu UBND thị xã kịp thời củng cố, 

kiện toàn bổ sung để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định, liên 
tục. Hội đồng duy trì hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, 

qua các đợt kiểm tra. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng đều bám sát kế hoạch 
của UBND thị xã và kế hoạch hoạt động của Hội đồng cấp trên. Đến nay, Hội 
đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã khẳng định vị trí, vai trò trong tư vấn, tham 

mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ được giao theo 
Luật Phổ biến, GDPL, nhất là định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, 

GDPL cần chú trọng thực hiện. 

Thực hiện Luật Phổ biến, GDPL, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên và Tuyên truyền 
viên pháp luật, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn, 

ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Đội ngũ này đã tích cực hơn 
trong triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, GDPL thuộc phạm vi được kiêm 

nhiệm; thực sự trở thành nòng cốt trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến, GDPL tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Đến nay trên 
                                                                 

7 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng PHPBGDPL. 
8 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 15/04/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL;… 
9 Thông báo số 01/TB-HĐPH ngày 07/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã về việc phân công nhiệm 

vụ cho thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; Thông báo số 01/TB-HĐPH ngày 06/5/2019 của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL thị xã phân công, nhiệm vụ thành viên phụ trách công tác phổ biến, GDPL; Thông báo số 01/TB-

HĐPB ngày 14/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện Đông Hòa việc phân công  nhiệm vụ cho các 

thành viên Hội đồng PHPBGDPL thị xã Đông Hòa; Thông báo số 01/TB-HĐPB ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Hội 

đồng PHPBGDPL thị xã Đông Hòa việc phân công  nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng PHPBGDPL thị xã Đông 

Hòa; Thông báo số 01/TB-HĐPB ngày 30/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã Đông Hòa việc phân 

công  nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng PHPBGDPL thị xã Đông Hòa. 

 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2017/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2013/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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địa bàn thị xã có 36 Báo cáo viên pháp luật và 103 Tuyên truyền viên pháp luật 

các xã, phường. 

Từ năm 2013 đến nay, để các Bộ luật, luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm 

pháp luật mới thông qua; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến 
xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2021 - 2026; đất đai; xây dựng; tài nguyên khoáng 

sản; nuôi trồng thủy sản; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; 

khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;… đi vào 

đời sống Nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã tổ chức 44 hội nghị 
với 6.570 lượt người tham dự nhằm tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân 

thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa 
bàn. 

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thực hiện các Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm của 

UBND tỉnh, UBND thị xã đã ban hành các Kế hoạch10 tổ chức, triển khai thực 
hiện Ngày Pháp luật Việt Nam; giao Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã hướng 

dẫn11 các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa 

bàn thị xã. Từ năm 2013 đến nay, Ngày pháp luật Việt Nam đã được các cơ quan, 
đơn vị và UBND các xã, phường triển khai12 đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn thị 

xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực sự trở thành sự kiện chính trị, 
pháp lý mang tính xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao ý thức cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân trong sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật; khơi dậy trong mọi người dân Việt Nam ý thức trách nhiệm, đề cao giá 

trị pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng thái độ xử sự đúng pháp luật, 
tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, chủ đề Ngày 
Pháp luật Việt Nam bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước. Nội dung 
hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới; 

giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, 
tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân; công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ 

pháp luật. Cụ thể: 

                                                                 
10 Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/9/2016 của UBND thị xã về hưởng ứng Ngày Pháp luật; Kế hoạch số 

186/KH-UBND ngày 11/10/2018 của UBND thị xã tổ chức và tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật; 
11 Công văn số 01/PBGDPL ngày 11/10/2016 tổ chức cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016;… 
12 Báo cáo số 545/BC-UBND ngày 23/10/2018 của UBND thị xã tổng kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật;… 
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- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề, biên soạn tài liệu phổ biến; tập huấn, quán triệt các nghị quyết, chủ 
trương, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực, liên 

quan đến cán bộ, công chức, liên quan đến đời sống xã hội; tổ chức tọa đàm, hội 
thảo về pháp luật; tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm 
quyền; phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng, 

trao giải cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tìm hiểu, học 
tập, chấp hành pháp luật… 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật: Xây 
dựng chuyên mục phóng sự “Hưởng ứng Ngày Pháp luật” phát sóng trên Đài 

truyền thanh thị xã; treo băng rôn hoặc pano, áp phích tại trung tâm thị xã và các 
điểm công cộng trên địa bàn thị xã; với các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: “Tích 

cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 
“Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ 

chức”; “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành 
động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; “Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh 

thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật”; “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, 

vì một xã hội dân chủ, công bằng văn minh”,... 

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn thị xã đã treo 256 băng rôn, pano, áp 
phích tại trung tâm thị xã, xã, phường và các điểm công cộng trên địa bàn thị xã 

để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đem lại hiệu 

quả tích cực trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và 
Nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp 

luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động 
kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân; tạo sự chuyển biến trong ý 

thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 
Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL và các cơ 
quan, đơn vị, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL. Việc chỉ đạo, hướng dẫn xác định cụ thể đối 
tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền ở từng thời điểm, giai đoạn. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến GDPL ngày càng phong phú, hiệu quả, thiết thực. 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật bằng các hình thức 
phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bám 

sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã Đông Hòa về 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm, Kế hoạch của UBND 

thị xã về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020, 
2021 - 2025; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới 
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thông qua; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn 

bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, 2021 - 2026; đất đai; xây dựng; tài nguyên khoáng sản; nuôi trồng 
thủy sản; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng 
dư luận xã hội; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; 
bảo vệ môi trường; các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết 

có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;... 

b) Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

Dựa trên các hình thức phổ biến, GDPL được quy định trong Luật Phổ 
biến, GDPL, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã đa dạng hóa các 

hình thức, mô hình, biện pháp phổ biến, GDPL sát thực hơn với thực tiễn cuộc 
sống. Bên cạnh đó các hình thức truyền thống như tổ chức hội nghị quán triệt, 

phổ biến mang lại hiệu ứng tích cực đã được xây dựng và nhân rộng (như mô 
hình Ngày Pháp luật Việt Nam; Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh; thi tìm hiểu 

pháp luật; Ngày Hội an toàn giao thông) và các hình thức truyền thống này, 
được duy trì, đẩy mạnh. 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, 

hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật: Phổ biến 
pháp luật trực tiếp là một trong những hình thức phổ biến hiệu quả với số lượng 

và đối tượng phổ biến rộng; thông qua các buổi phổ biến trực tiếp tại hội trường 
thị xã, các xã, phường, nhà văn hóa thôn, khu phố;… những chủ trương, chính 

sách của Đảng, các văn bản pháp luật mới được ban hành. Từ năm 2013 đến nay 
đã tổ chức được 1.188 hội nghị với hơn 178.076 lượt người tham dự. Điểm mới 

của các buổi tuyên truyền, phổ biến phù hợp cho từng đối tượng; tăng cường 
trao đổi, đối thoại chính sách pháp luật giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội với người dân. Cụ thể như: Tổ chức các hội nghị phổ biến Bộ 
luật, luật và các văn bản pháp luật mới ban hành13; thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Ủy ban MTTQVN thị xã phổ biến 
pháp luật về trật tự an ninh giao thông, diễn đàn “Công an, Mặt trận lắng nghe ý 

kiến Nhân dân”; Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Vũng Rô tuyên truyền, phổ biến về chủ quyền biển đảo; Công an thị xã phổ 
biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an 

ninh trật tự; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã phổ biến pháp luật 
hình sự, dân sự,… qua lồng ghép các buổi xét xử lưu động; Hội Liên hiệp phụ 

nữ phổ biến pháp luật lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, sinh 

                                                                 
13 Hội nghị phổ biến Bộ luật Dân sự; Hội nghị phổ biến phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; quy định về cấp phép xây dựng nhà ở, công trình và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh  

vực xây dựng, tài nguyên nước và khoáng sản; Hội nghị phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt  

Nam năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người n ước 

ngoài tại Việt Nam năm 2019; Hội nghị phổ biến Luật Thi hành án hình sự năm 2019;… 
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hoạt các loại hình câu lạc bộ; Hội Nông dân phổ biến pháp luật qua các cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hưởng ứng tuần lễ quốc 
gia “an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; Hội Cựu chiến binh phổ 

biến pháp luật về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hội viên như 
hôn nhân và gia đình, các chính sách về tôn giáo, dân tộc của Đảng và nhà 
nước;… 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức loa truyền thanh, internet: Chỉ đạo 
Phòng Tư pháp phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải 201 tài liệu trên 

Cổng thông tin điện tử thị xã tại chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” các 
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành của Trung ương, tỉnh và văn 

bản của UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân tiếp cận thông tin pháp luật, góp phần nâng 
cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên 
mục “Pháp luật và đời sống”, “Lao động và công đoàn”; “Phụ nữ và pháp luật” 

phát trên Đài truyền thanh thị xã với 4.200 bài, 20.400 tin phát thanh trên hệ 
thống loa truyền thanh các xã, phường liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Cải 

cách hành chính; an toàn giao thông; an ninh trật tự; đất đai; nhà ở; vệ sinh môi 
trường;… Nhìn chung, các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên Cổng thông 
tin điện tử thị xã, các xã, phường được cải tiến; tăng về số lượng, cách trình bày 

hấp dẫn dưới nhiều dạng, tình huống, văn bản, nghiên cứu trao đổi. Bên cạnh 
đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã, Công an thị xã, 

UBND các xã, phường đã xây dựng các trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
trên mạng xã hội facebook, zalo,… để người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu, tìm 

hiểu thông tin, chính sách pháp luật; chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật 
qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thời lượng phát sóng thường xuyên và liên 

tục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân 
trên địa bàn. 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; pa-
nô, áp-phích, tranh cổ động: UBND thị xã đã tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp 

luật như Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Khiếu 
nại, Luật Tố cáo với 15 đội thi, 180 lượt người tham dự cổ vũ tại hội trường 

UBND thị xã năm 2016; hội thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã và thi tìm hiểu các 
loại mô hình hợp tác xã kiểu mới tại hội trường UBND thị xã có10 đội thi với 
130 lượt người tham dự cổ vũ năm 2016;… Các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, phường treo 256 băng rôn, pa-nô, áp-phích,tại trung tâm thị xã, xã, phường 
và các điểm công cộng trên địa bàn thị xã để tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trên địa bàn. 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức công tác biên soạn, biên tập, in ấn, 

phô tô, cấp phát tài liệu: Nhằm cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, 
phổ biến và tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tư pháp biên soạn 6.570 tài liệu, đề 
cương giới thiệu các quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt 
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là các tài liệu tuyên truyền các vấn đề pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản pháp 
luật mới thông qua phát trực tiếp tại 44 hội nghị. Nhận và cấp phát lại cho UBND 

các xã, phường và người dân 55.565 tài liệu là sổ tay, sổ hướng dẫn, tờ rơi, tờ 
gấp,… từ Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức mô hình tủ sách pháp luật đã có bước 

phát triển mới, đa dạng, phong phú, phát triển mạnh mẽ, bên cạnh tủ sách pháp 
luật được xây dựng tại 100% đơn vị cấp xã, đến nay, đã phát triển và nhân rộng 

nhiều mô hình tủ sách pháp luật có hiệu quả khác, tuyên truyền pháp luật  cho cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân như: Tủ sách, ngăn sách 

tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tủ sách thư viện công công.; tủ sách pháp luật tại 
Đồn Biên phòng; tủ sách trong các cơ quan, đơn vị, trường học;…. 

Phổ biến, GDPL thông qua hình thức các hình thức khác: Ngoài các hình 
thức phổ biến, GDPL chủ yếu nêu trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng 

tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, 
phường còn thực hiện phổ biến, GDPL thông qua các hình thức khác phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương như: Thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật; 
bảng tin, nhà học tập cộng đồng, các loại hình câu lạc bộ, hòa giải ở cơ sở; trợ 

giúp pháp lý; hoạt động xét xử; lồng ghép trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; pa 
nô, áp phích, khẩu hiệu, ký cam kết… góp phần truyền tải nhiều quy định pháp 
luật và nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành pháp luật của cán bộ , công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

c) Kết quả triển khai cho đối tượng đặc thù 

UBND thị xã đã xây dựng, ban hành văn bản14 để tăng cường công tác 
phổ biến, GDPL cho đối tượng quy định tại mục II chương II Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; cụ thể: Ban hành các kế hoạch để thực hiện Đề án tăng 
cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải 

đảo giai đoạn 2013 - 2016, người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, 
giai đoạn 2013- 2016; nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai 

đoạn 2011 -2015;… 

Kết quả Công an thị xã tổ chức 50 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật 

phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển cho người 
dân ven biển (2016), cho 07 đối tượng bị áp dụng biện pháp hành chính giáo dục 

tại xã, phường (2018); Liên đoàn lao động thị xã phổ biến Luật Bình đẳng giới 
cho 100 nữ công nhân lao động (2016); Văn phòng HĐND và UBND (Phòng Y 
tế) phổ biến trực tiếp lồng ghép trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cho 

113 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã (2018); Phòng 
Tư pháp phổ biến, GDPL cho người hưởng chế độ chính sách tại xã Hòa Tâm 

                                                                 
14 Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/5/2015 về sơ kết  giai đoạn I thực hiện  Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thị xã Đông 

Hòa; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 20/7/2015 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2013- 2016” trên địa bàn thị xã; Kế 

hoạch số 75/KH-UBND ngày 01/6/2015 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp nhằm 

nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn thị xã. 
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(2017); Tòa án nhân dân thị xã lồng ghép tuyên truyền Bộ luật Hình sự cho các bị 

cáo thông qua 39 vụ 54 bị cáo (2020);… 

5. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường 

Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, 
hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường (Trường Trung 
học cơ sở, Tiểu học, Mầm non công lập), cả hoạt động giáo dục chính khóa lẫn 

hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Nâng cao chất lượng công tác phổ 
biến, GDPL trong nhà trường; rà soát nội dung, chương trình, giáo trình, tài 

liệu theo chương trình đổi mới Chương trình giáo dục; xác định những nội dung 
cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp Hiến pháp 2013 và 

các văn bản mới ban hành trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo; lồng ghép phổ biến, GDPL thông qua các tiết học, hoạt động sinh hoạt 

dưới cờ và các buổi sinh hoạt khác; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, 
GDPL cho đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục và đào tạo; 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật;... Đồng thời, tổ chức 10 hội nghị phổ biến pháp luật các nội 

dung, gồm: quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Giáo dục năm 2019, 
Luật Giao thông đường bộ năm 2018, Luật đường sắt năm 2017, Luật Trẻ em 

năm 2016;… và các luật, pháp lệnh mới được ban hành trong đội ngũ cán bộ, 
giáo viên, nhân viên. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thị xã tuyên truyền, phổ 

biến, GDPL về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy học đường, phát 
động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho giáo viên và học sinh của 

35 Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non công lập trên địa bàn thị xã với 
102 buổi hội nghị với hơn 25.252 người tham dự. 

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về phổ biến, GDPL 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, 

UBND thị xã đã ban hành các kế hoạch và giao các cơ quan liên quan tham mưu 
UBND thị xã triển khai các chương trình, đề án về PBGDPL. Cụ thể: Kế hoạch số 

55/KH-UBND ngày 13/5/2015 về sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án “Tăng cường 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 

2013 - 2016” trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 
20/7/2015 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2013- 2016” trên 
địa bàn thị xã; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 31/7/2015 về triển khai thực hiện 
Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”  đến năm 2020 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch 
số 84/KH-UBND ngày 31/7/2015 về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến 

nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật 
Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiai đoạn 2015 - 2020” trên 
địa bàn thị xã; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/5/2018 triển khai thực hiện Đề 

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

trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 17/5/2018 triển khai thực hiện 
Đề án “Tăng cường công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu nhi giai đoạn 2010 - 2015 đến năm 2020 trên địa bàn thị 
xã; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/7/2018 triển khai thực hiện Đề án “Tăng 
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng tâm về vi phạm 

pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 năm 2018 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

Kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, 

trọng điểm, bảo đảm quyền thông tin về pháp luật cho một số nhóm đối tượng, 
địa bàn, lĩnh vực đặc thù bước đầu phát huy tinh thần trách nhiệm tự giác học 

tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, 

góp phần quan trọng vào việc bảo đảm được thông tin pháp luật đến với Nhân 
dân. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các Đề 

án, Chương trình thời gian qua có sự chuẩn bị bài bản từ việc xác định địa bàn, 
nội dung trọng điểm đến việc khảo sát để nắm bắt nhu cầu tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp đã có 
tác động tích cực đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng, hiệu quả công tác phổ biến, GDPL, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
và các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức, sự hiểu biết pháp luật của các tầng lớp 

Nhân dân được nâng cao rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên toàn thị xã đặc biệt là lĩnh vực đất đai, hình sự, ma túy và 

các tệ nạn xã hội khác; mô hình phổ biến, GDPL hiệu quả như: “Văn hóa giao 
thông trong trường học”, “đoạn đường an toàn giao thông” của Công an thị xã. 

Cụ thể: 

- Kết quả triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp nhằm nâng 

cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”  đến năm 2020: 
Tham gia Cuộc thi tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường do Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức với số lượng 120 em; tham gia cuộc thi tìm hiểu về biên giới 
và bộ đội biên phòng do Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ đội biên phòng với 2000 

bài viết của học sinh;… 

- Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống tra tấn: UBND thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến vào 
sáng ngày 22/6/2018 với hơn 150 đại biểu tham dự. 

Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL dù đã có nhiều đổi 
mới nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chưa thể triển khai thường xuyên và sâu 

rộng. Một số hình thức tuyên truyền khác đạt hiệu quả cao, người dân dễ tiếp cận 
thông tin như phát hành tờ gấp, tờ rơi, chiếu phim;... dù đã cố gắng trang bị, phát 

miễn phí tới tận tay người dân nhưng số lượng còn hạn chế so với nhu cầu tìm 
hiểu pháp luật của người dân. 
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7. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

a) Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hiện công tác quản 
lý nhà nước về phổ biến, GDPL đã được các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và UBND 

các xã, phường trên địa bàn thị xã quan tâm, củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. UBND thị xã giao Phòng Tư pháp và UBND cấp xã giao công chức Tư 

pháp - hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp UBND và Chủ tịch UBND cùng cấp 
trong triển khai công tác phổ biến, GDPL tại địa phương. 

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể phân công công chức, viên chức 
chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ 

quan, đơn vị theo quy định. 

b) Xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã có vai trò quan trọng, là đầu mối phối 

hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, 
phường trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, GDPL trên địa bàn 

thị xã. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã 
được thành lập, củng cố, kiện toàn và triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả, 
bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật. Đồng 

thời, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu 
cầu trong tình hình mới (Phụ lục). 

Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn, 
ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Đội ngũ này đã tích cực hơn trong 

triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, GDPL thuộc phạm vi được kiêm nhiệm; 
thực sự trở thành nòng cốt trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

GDPL tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Đến nay trên địa bàn thị xã 
có 36 Báo cáo viên pháp luật và 103 Tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ bản có phẩm chất, đạo đức 
tốt, tâm huyết, nhiệt tình, tuy làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, nhưng đều phát huy tinh 

thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền đường lối chủ 
trương của Đảng, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và các 

tầng lớp Nhân dân. 

c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL 

UBND thị xã đã bố trí kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện công tác 

phổ biến, GDPL cho Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 
PBGDPL trên cơ sở dự toán hàng năm của cơ quan. Kinh phí được bố trí chung 

cho toàn bộ hoạt động của các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 
cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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Tổng kinh phí bố trí cho Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã từ năm 2012 

đến 2022 từ ngân sách là 875 triệu đồng và tăng dần từ 50 triệu/năm đến 80 
triệu/năm. Năm 2018 - 2022, mỗi năm ngân sách thị xã cấp cho Phòng Tư pháp - 

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL là 80.000.000 đồng để triển 
khai công tác phổ biến, GDPL trên địa bàn thị xã. 

d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, GDPL  

Sau khi thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thị xã đã được tạo điều kiện 

thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật; được cung cấp kịp thời, có chất lượng 
dịch vụ công về phổ biến, GDPL, đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và 

cung cấp dịch vụ pháp lý của Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận pháp 
luật, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân trên 

địa bàn. 

Bằng công tác tuyên truyền, phổ biến, đã định hướng để người dân, doanh 

nghiệp tự giác tìm hiểu pháp luật theo nhu cầu; có nhiều doanh nghiệp đã thực 
hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật, cụ thể như tổ chức hội nghị, phát tờ 

rơi, tờ gấp về các lĩnh vực pháp luật thiết thực với đời sống như: Pháp luật về lao 
động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật về tiền lương... 

 8. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong phổ biến, GDPL 

Trên cơ sở kế hoạch của ngành cấp trên và UBND thị xã, các cơ quan, đơn 

vị, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, GDPL hàng năm của cơ 
quan, đơn vị và địa phương. Phổ biến, GDPL cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động thuộc phạm vi quản lý, trong đó chú trọng thực hiện thông qua 
phổ biến pháp luật trực tiếp, đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện 

tử, bản tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị (đăng trên Cổng thông tin điện tử thị xã); 
kết hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên 

môn. 

Đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức phổ biến, giáo 

dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng, 
tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mình hoặc định kỳ mời báo cáo viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến, GDPL giữa các cơ quan, 
đơn vị, ban, ngành ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Cơ quan thường trực và 

các ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được 
giao và tích cực triển khai các hoạt động phổ biến, GDPL; các tổ chức chính trị - 

xã hội tiếp tục phát huy và thể hiện rõ vai trò, triển khai hiệu quả công tác phổ 
biến, GDPL cho thành viên, hội viên của tổ chức mình. Cụ thể: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp Phòng Tư pháp - Cơ quan 
thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ 



14 
 

biến, GDPL các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ, các văn bản thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Ủy ban MTTQVN thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối 

hợp các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác phổ biến, GDPL trên địa bàn, 
trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật có liên quan đến đoàn viên, hội 
viên và liên quan trực tiếp đến người dân. 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự phối hợp thực hiện 
tốt trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới, có trọng 
tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt việc biên soạn và 

phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 
thi tìm hiểu pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đã đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực. 

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

giáo dục pháp luật 

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, GDPL được chú trọng và tăng 

cường hơn; nhận thức về trách nhiệm trong triển khai công tác phổ biến, GDPL 
của các cấp, các ngành được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Thể chế 

chính sách điều chỉnh lĩnh vực này cơ bản được hoàn thiện, tạo lập khuôn khổ 
pháp lý cho bước chuyển mới, căn bản từ tư duy chủ yếu triển khai các Chương 
trình, Đề án sang thực hiện theo trách nhiệm pháp lý được giao trong Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật. Nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ 
biến, GDPL được quan tâm hơn. Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai 

đồng bộ trên địa bàn thị xã; thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của đất 
nước, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Hiểu biết pháp luật và ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân từng bước được 

nâng cao. Góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

Tình hình vi phạm do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng giảm, qua đó 
khẳng định vị trí, vai trò của công tác phổ biến, GDPL trong đời sống pháp luật 

của đất nước. 

Công tác phổ biến, GDPL đã thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống 

chính trị. Đã có sự tham gia, vào cuộc của các cấp, các ngành theo tinh thần xã 
hội hóa; cơ bản bảo đảm quyền thông tin về pháp luật của công dân. Nội dung 
phổ biến, GDPL ngày càng bám sát công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp 

luật, với nhu cầu cuộc sống. Bên cạnh duy trì, phát triển các hình thức phổ biến, 
GDPL truyền thống, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã sáng tạo, 

áp dụng nhiều hình thức, mô hình phổ biến, GDPL mới, phù hợp với đối tượng, 
địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, GDPL. 

Công tác phối hợp để lồng ghép, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 
được chú trọng với việc đề cao vai trò tư vấn, tham mưu của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL thị xã.  
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Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, 

GDPL được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hội 
đồng phối hợp PBGDPL thị xã thường xuyên được kiện toàn. Đội ngũ Báo cáo 

viên, Tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn; chất lượng nguồn nhân 
lực làm công tác phổ biến, GDPL được nâng lên một bước. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN 

NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế 

- Nội dung phổ biến, GDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa 
sát với nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm học tập tìm hiểu pháp luật và hoạt động 

tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; mới chú trọng các văn bản 
luật của trung ương mà chưa chú trọng đúng mức đến văn bản do địa phương ban 

hành. 

- Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL tuy có 

chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu mong muốn; ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, các tầng lớp Nhân dân chưa đồng đều. Ở một số xã, 

phường cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công 
tác này. 

- Công tác phổ biến, GDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của 
Luật Phổ biến, GDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục; chủ yếu thực hiện 
qua hình thức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các  đối tượng như: người lao động, 

người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo mà chưa chú trọng mở rộng tuyên 
truyền, phổ biến cho các đối tượng đặc thù khác. 

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm 
nên kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế và chưa đồng đều, chế 

độ bồi dưỡng cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật còn thấp. 

- Một số Đề án về phổ biến, GDPL được UBND thị xã ban hành nhưng 

chưa có nguồn kinh phí thỏa đáng để triển khai thực hiện, thường phải lồng ghép 
với các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của thị 

xã nên hiệu quả chưa cao. 

- Số lượng văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, lại thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, gây khó khăn cho công tác phổ biến, GDPL. 

- Kinh phí cho công tác phổ biến, GDPL chưa phù hợp với khối lượng, nội 

dung công việc được giao. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến, 
GDPL còn hạn chế, chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa khai thác được 
các nguồn kinh phí khác. Kinh phí cấp cho Phòng Tư pháp và UBND các xã, 

phường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến, GDPL trên 
địa bàn thị xã. 

2. Nguyên nhân 

a) Chủ quan 
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- Một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường chưa quan tâm đúng mức 

đến công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL nên 
thiếu hướng dẫn, chỉ đạo; triển khai chưa hết trách nhiệm được giao. Cơ quan 

tham mưu UBND thị xã triển khai một số Đề án về phổ biến, GDPL chưa chủ 
động triển khai thực hiện; việc phối hợp, lồng ghép thực hiện các Chương trình, 
Đề án về phổ biến, GDPL chưa được quan tâm đúng mức. 

- Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về phổ biến, GDPL nhất là 
ở cấp xã, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật trình độ chưa đồng 

đều; thiếu về số lượng và chất lượng chưa cao; đội ngũ hòa giải viên cơ sở đa phần 
là những người đã nghỉ hưu, tuổi cao nên dù có uy tín trong cộng đồng dân cư 

nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật các thông tin pháp luật mới. 

b) Khách quan 

- Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ yếu hoạt động kiêm 
nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đôi lúc 

còn hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong 
thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng; trong khi đó các thành viên Hội đồng có 

tính chất hoạt động, chức năng nhiệm vụ khác nhau (lực lượng vũ trang, cơ quan 
hành chính, đoàn thể chính trị - xã hội) nên gặp khó khăn trong quá trình phối hợp 

thực hiện. 

- Hệ thống pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nhu cầu, kỳ 
vọng và đòi hỏi của xã hội, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác phổ 

biến, GDPL là rất lớn, trong khi đó, để làm tốt công tác này đòi hỏi phải kiên trì, 
thường xuyên, liên tục, vừa làm, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. 

- Một bộ phận người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
chưa có thói quen tích cực, chủ động tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; trong khi 

đó, phổ biến, GDPL là hoạt động có tính xã hội rất cao, không phát sinh lợi nhuận 
nên rất khó thu hút sự hỗ trợ, tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Trung ương 

- Đề nghị Bộ Tư pháp cần tham mưu, đề xuất với Chính phủ đưa công tác 
tuyên truyền, phổ biến, GDPL là Chương trình mục tiêu để có chỉ đạo tập trung 

nguồn lực và đầu tư kinh phí chung thống nhất từ Trung ương đến địa phương cho 
công tác này. Lồng ghép, kết hợp phù hợp giữa các chương trình, đề án, kế hoạch 

tránh dàn trải và giảm thời gian, công sức trong việc triển khai cũng như báo cáo 
của địa phương. 

- Xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo giải pháp để phát huy hiệu 

quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
xây dựng tủ sách pháp luật điện tử; kết nối tủ sách pháp luật điện tử với hệ thống 

cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

2. Cấp tỉnh  
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Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 
cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu thực hiện công tác này trong thời gian tới. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật của UBND thị xã Đông Hòa./. 
  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (báo cáo); 
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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