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BÁO CÁO 

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

 

 

Thực hiện Văn bản số 2720/UBND-NC3 ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:    

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL   

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. 

Ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành, Lãnh đạo Sở đã quán triệt các nội dung 

cơ bản của Luật và Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật PBGDPL đến toàn thể cán bộ, 

công chức, đặc biệt là các bộ phận chuyên môn, Tổ pháp chế của Sở để tham 

mưu thực hiện; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức triển khai thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.     

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Luật, hàng năm Sở đã ban hành các Kế 

hoạch PBGDPL nhằm hướng dẫn, phân công nhiệm vụ công tác PBGDPL cho 

các đơn vị, bộ phận chuyên môn và các cơ quan phối hợp (UBND cấp huyện, 

Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI) triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Ngoài ra, Sở đã ban hành các Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc 

ngành phối hợp tổ chức phổ biến tại doanh nghiệp các quy định của pháp luật 

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (các Doanh 

nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, in, xuất bản, ...); 

hướng dẫn Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện phối hợp với Sở tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, công chức, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành 

phố, thị xã.  

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

thành viên Hội đồng 

Sở Thông tin và Truyền thông chưa thành lập Hội đồng phối hợp 

PBGDPL; chỉ thành lập Tổ pháp chế là đầu mối phối hợp các phòng chuyên 

môn, phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện để tổ chức PBGDPL; Tổ pháp chế 

hoạt động kiêm nhiệm, thành viên Tổ pháp chế là cán bộ thuộc các phòng 

chuyên môn của Sở.  
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3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Hàng năm, Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 

09/11 nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam, tổ 

chức hội thi tìm hiểu pháp luật; nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật 

trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ đạo xây dựng các Kế hoạch thực hiện Ngày 

pháp luật Việt Nam cụ thể như: Kế hoạch số 35/KH-STTTT ngày 10/10/2014; 

Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 09/10/2015; Kế hoạch số 31/KH-STTTT ngày 

11/10/2016; Kế hoạch số 38/KH-STTTT ngày 12/10/2017; Kế hoạch số 32/KH-

STTTT ngày 12/10/2018; Kế hoạch số 1369/KH-STTTT ngày 15/10/2021.  

Đồng thời, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được 

Sở triển khai có hiệu quả như:  

+ Tuyên truyền các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ở trụ 

sở cơ quan, trên Cổng TTĐT theo các chủ đề của Bộ TT&TT, UBND tỉnh 

hướng dẫn; 

+ Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong cơ quan, tạo môi 

trường cho cán bộ, công chức tự nghiên cứu, trao đổi kiến thức pháp luật phục 

vụ công tác quản lý nhà nước có hiệu quả thiết thực;   

+ Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính và thi vấn đáp trực tiếp sinh động 

và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tại đơn vị.  

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 

4.1. Nội dung PBGDPL 

Tập trung chủ yếu phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành thông tin 

và truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước như báo chí, xuất bản, in, phát 

hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, 

internet,... Cụ thể các Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ 

thị, ... có liên quan đến ngành thông tin và truyền thông, phục vụ công tác quản 

lý nhà nước ở tỉnh và cơ sở.  

Nội dung phổ biến có tính cập nhật mới, đi sâu vào nhu cầu và thực tiễn. 

Nhiều nội dung được Sở đưa vào nội dung PGBDPL trọng tâm hàng năm đã 

thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị cơ sở như: Các quy định về 

phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, việc phản hồi thông tin trên báo chí 

của các cơ quan hành chính nhà nước; Các quy định và thẩm quyền xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, an ninh mạng,…; Các nội 

dung về công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. 

4.2. Hình thức PBGDPL 

Hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND cấp huyện 

(qua Phòng Văn hóa – Thông tin) tổ chức Hội nghị phổ biến trực tiếp tại trụ sở 

UBND các huyện, thành phố, thị xã hoặc tại Sở TT&TT, từ 5 – 6 cuộc/năm. 

Ngoài ra, Sở còn tuyên truyền phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông 
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như báo chí, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện/xã; trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, phần mềm điều hành tác nghiệp I-

Office, TD-Office; xây dựng các video clip tuyên truyền trên mạng xã hội 

Facebook. Hình thức phổ biến trực tiếp, kết hợp trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc 

mắc tại các hội nghị trực tiếp đã mang lại hiệu quả thiết thực.    

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL đã thực sự mang 

lại hiệu quả cao. Từ biên soạn nội dung, xây dựng trình chiếu, sử dụng các kỹ 

năng và thiết bị CNTT đã có tác dụng to lớn, nhanh chóng, tạo ra nhiều chuyển 

biến tích cực trong công tác PBGDPL. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Sở 

đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đạt 

hiệu quả.  

4.3. Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù quy định tại mục 2 
Chương II Luật PBGDPL 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh 
nghiệp: Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp thuộc ngành phổ biến, giáo dục 

pháp luật chuyên ngành cho người lao động làm việc tại các đơn vị như doanh 

nghiệp viễn thông, bưu điện, cơ sở in. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu triển khai 

xây dựng Chuyên mục thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp (tại địa 

chỉ: http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/) và đưa vào hoạt động đầu năm 2018. 

Hàng năm chuyên mục đã đăng tải hơn 200 tin bài, văn bản nhằm mục đích 

tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp; tư vấn pháp lý, 

trả lời trên 50 câu hỏi/năm. Ngoài ra, Sở đã triển khai xây dựng và phối hợp với 

Sở Tư pháp vận hành Chuyên mục Doanh nghiệp hỏi Cơ quan nhà nước trả lời 

(tại địa chỉ: http://dnh.hatinh.gov.vn/), trả lời, giải đáp cho các doanh nghiệp trên 

30 câu hỏi/năm. Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên đăng tải các nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, là một trong những kênh thông tin pháp 

lý hữu ích cho các doanh nghiệp. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân: 

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn, phát hành 2400 đĩa 

CD tuyên truyền/năm (08 đợt tuyên truyền) và biên soạn 15 tài liệu tuyên truyền 

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cấp 

04-08 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị liên 

quan; in và phát hành 150.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Nội dung tuyên truyền 

bao gồm các Luật, Nghị định, các hiệp định, hiệp nghị về quy chế khu vực biên 

giới như: Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về tổ chức phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới,… 

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tổ chức 26 cuộc triển lãm bản 

đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng 

http://dnh.hatinh.gov.vn/
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chứng lịch sử” tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, thu hút hơn 200 nghìn lượt 

khách tham quan, tìm hiểu. Đặc biệt từ năm 2019, triển khai Chương trình triển 

lãm số 3D cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo cũng như giới 

thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thông qua công 

nghệ thực tế ảo 3D đã thu hút sự quan tâm tìm hiểu của đông đảo các tầng lớp 

nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

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

Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2019-2025, hàng năm, Sở đều có Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền 

công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 

tại các xã và trường học trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai như sau: 

+ Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường TPHT 

Nguyễn Trung Thiên thuộc huyện Thạch Hà, UBND phường Trần Phú - Thành 

phố Hà Tĩnh, xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh tập huấn, phổ biến về giáo dục nâng 

cao nhận thức trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên 

mạng Internet. 03 cuộc phổ biến đã thu hút hơn 1500 người tham gia gồm học 

sinh, giáo viên và cán bộ thôn, xóm tại các xã, phường.  

+ Năm 2021, Sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật tại 06 trường THPT trên địa bàn tỉnh như: Trường THPT Phan Đình Phùng 

- Thành phố Hà Tĩnh (ngày 07/4/2021); Trường THPT Nguyễn Huệ - Huyện Kỳ 

Anh (ngày 14/4/2021); Trường THPT Cẩm Bình - huyện Cẩm Xuyên (ngày 

20/4/2021); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - huyện Đức Thọ (ngày 

22/4/2021); UBND xã Kỳ Ninh - Thị xã Kỳ Anh (ngày 27/4/2021); Trường 

THCS Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh (ngày 20/10/2021). Kết quả đã thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về giáo dục pháp luật cho 10.300 học 

sinh và 310 giáo viên giảng dạy các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân trên 

địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, huyện Đức 

Thọ, Huyện Kỳ Anh… 

+ Năm 2022, Sở phối hợp với Trường THCS Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình đã thu hút hơn 1000 học 

sinh cấp tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia. 

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL 

Song song với việc thực hiện các hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, 

Sở đã chú trọng việc triển khai có hiệu quả các đề án liên quan đến công tác 

PBGDPL mà Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức ở trung ương, UBND tỉnh xây 

dựng như:  

- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; 
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- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp 

hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp 

xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”; 

- Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an 

toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; … 

7. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL 

7.1. Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về 
PBGDPL 

Sở đã thành lập Tổ pháp chế tham mưu, thực hiện công tác PBGDPL. Hiện 

tại, Tổ pháp chế Sở gồm có 07 thành viên, trong đó có 01 cán bộ đã được đào 

tạo chuyên ngành Luật, còn lại đều là cán bộ chuyên môn khác.  

Các thành viên Tổ pháp chế làm việc kiêm nhiệm, chủ yếu tập trung nhiệm 

vụ chuyên môn của phòng; mặt khác chưa thường xuyên được bố trí bồi dưỡng, 

tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL và kiến thức pháp luật. 

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

Sở đã củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, trong đó có 01 

cán bộ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuy nhiên chủ yếu các cán bộ hoạt động 

kiêm nhiệm, do đó chất lượng tham mưu công tác PBGDPL vẫn còn những hạn 

chế nhất định. 

7.3. Về kinh phí cho công tác PBGDPL 

Hàng năm, Sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động 

pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, nguồn kinh phí được cấp và 

chi cho hoạt động PBGDPL còn ít. Việc huy động từ nguồn xã hội hóa hầu như 

không có.  

Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PBGDPL và kinh phí hỗ trợ cho cán 

bộ, công chức, Tổ pháp chế thực hiện công tác PBGDPL chưa có quy định, 

hướng dẫn thủ tục thanh toán; cán bộ, công chức tham gia PBGDPL chưa có sự 

hỗ trợ, khuyến khích xứng đáng; trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL chưa 

được đầu tư đúng mức.  

8. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong PBGDPL 

Trong những năm qua, Sở đã làm tốt công tác phối hợp trong việc triển 

khai các hoạt động PBGDPL, đặc biệt là với Cục Báo chí, Thanh tra Bộ 

TT&TT, Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực VI thuộc Cục Tần số (đóng tại 

Vinh - Nghệ An), UBND cấp huyện, cấp xã. Các cuộc phổ biến, giáo dục pháp 

luật luôn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  
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9. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật 

PBGDPL 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật đã thực sự có tác động đến nhận thức cũng như đời 

sống xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các cuộc phổ 

biến, tập huấn, các đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý thực sự có ý nghĩa cổ vũ, 

khuyến khích các cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp 

luật; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và bảo vệ pháp luật cho người dân và 

doanh nghiệp. 

Có thể thấy tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân ngày 

càng được nâng lên qua từng năm; từng bước tạo ra sự chuyển biến tích cực 

trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần rút ngắn 

khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin giữa các vùng, miền, 

đảm bảo an ninh quốc phòng ở trong toàn tỉnh. 

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

NHÂN, BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 

PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục; 

- Hệ thống văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, gây ra những khó khăn nhất định cho công tác PBGDPL; 

- Đội ngũ thực hiện công tác pháp chế của Sở chủ yếu là các thành viên từ 

các phòng chuyên môn, hoạt động kiêm nhiệm, do đó kỹ năng, kinh nghiệm 

nhìn chung còn hạn chế; 

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều là cán bộ 

kiêm nhiệm, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế và chưa đồng đều, chế độ bồi 

dưỡng cho báo cáo viên chưa được quan tâm đúng mức; 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa phù hợp với khối 

lượng, nội dung công việc được giao. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, 

PBGDPL còn ít, chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa khai thác được 

các nguồn kinh phí khác. Kinh phí cấp cho Sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra 

đối với công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

2. Nguyên nhân 

- Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL ngày càng cao, trong 

khi điều kiện về nhân lực, vật lực còn hạn chế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cụ thể, 

chưa có cơ chế đủ mạnh bảo đảm thực hiện nên còn gặp nhiều khó khăn trong 

quá trình triển khai ở địa phương; 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan còn thiếu tính đồng bộ 

và chưa thật sự chặt chẽ; các thành viên Tổ pháp chế đều hoạt động kiêm nhiệm, 

đa số là chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở nên ảnh hưởng đến thời 
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gian dành cho công tác này. Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, công chức, 

viên chức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác 

pháp chế chưa đầy đủ, sâu sắc nên chưa thực sự quan tâm và phối hợp tốt trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ;  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở Tổ pháp chế Sở chưa thường 

xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ làm 

công tác PBGDPL.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL 

cho địa phương bằng cách cung cấp miễn phí các sách báo, tài liệu pháp luật cho 

Tủ sách pháp luật ở cơ sở hoặc cung cấp các trang thiết bị phục vụ công tác 

tuyên truyền, PBGDPL ở các Sở, ngành, địa phương; 

- Đề nghị Sở Tư pháp cần thường xuyên tham mưu, là đầu mối kết nối với 

Bộ, Trung ương để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL không 

chuyên ở các cấp, các ngành.  

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh./.   

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TTra4. 

GIÁM ĐỐC 
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