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Ngày 13/6/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 514/STP-PBGDPL về việc báo 

cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau khi tiến hành rà soát, 

tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đánh giá các khó khăn, vướng 

mắc trong công tác PBGDPL tại đơn vị như sau:    

1. Kết quả đạt được 

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

đơn vị: Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật. Chỉ đạo kiện toàn Tổ pháp chế Sở, mỗi phòng chuyên môn cử 

01 cán bộ kiêm nhiệm pháp chế thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ đạo Thanh tra Sở 

thường trực Tổ pháp chế; cử 01 cán bộ tham gia làm Báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh. 

Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác PBGDPL trên tất cả các lĩnh vực: Báo 

chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Tần số vô tuyến 

điện, Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Tập trung, chú trọng phổ biến, tuyên 

truyền những văn bản mới, quan trọng, nội dung thiết thực. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin phổ biến pháp luật trên mạng xã hội, Cổng thông tin 

điện tử. 

Hằng năm giao các đơn vị, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện tiến hành 

báo cáo việc thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời bổ sung các 

nhiệm vụ, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời qua các 

đợt sơ, tổng kết, đơn vị tiến hành đánh giá thi đua để đề nghị khen thưởng cho 

các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện. 

Sở đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng nội dung và 

phát sóng các chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân 

như chương trình “Luật sư của bạn”; Báo Hà Tĩnh và báo chí tỉnh bạn có thông 

báo hoạt động trên địa bàn cũng thường xuyên đăng tải các bài viết, tin tức liên 

quan đến pháp luật, các nội dung thiết thực, ý nghĩa mang tính pháp lý, lồng 

ghép vào những vụ việc cụ thể để thông tin đến người dân. 

Cử các thành viên trong Tổ pháp chế, báo cáo viên pháp luật tham gia đầy 

đủ và có chất lượng các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và chuyên môn cho 

người làm công tác pháp chế; tham gia các cuộc tập huấn, phổ biến kinh 
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nghiệm, kiến thức về giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực của ngành. 

Thông qua công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo; công tác thanh tra, kiểm tra đã 

tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các đơn vị, doanh nghiệp. 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu 

quả các Chương trình, Đề án liên quan đến công tác PBGDPL. Tổ chức các buổi 

Chuyên đề, mời giảng viên là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo 

Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan đến các văn bản quy 

phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phạm vi lĩnh 

vực của ngành. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL tại đơn vị vẫn còn 

gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định, cụ thể:  

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

được cử từ các phòng chuyên môn, hoạt động kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên 

môn chiếm phần lớn thời gian, do đó chưa thực sự sâu sát đối với công tác 

PBGDPL. 

- Công tác tổ chức hoạt động PBGDPL còn thiếu nhân lực có trình độ 

chuyên môn pháp luật.  

- Nhìn chung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật còn đơn điệu, chưa 

hấp dẫn cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo 

dục pháp luật. Hiện nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, qua 

phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ gấp, tờ rơi, qua tủ sách pháp luật. Một 

số hình thức giáo dục pháp luật như câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật, hội thi thu hút được đông đảo người tham gia, nhưng ít có 

điều kiện tổ chức. 

- Hạn chế về nguồn lực, kinh phí nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Trên đây là kết quả rà soát, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TPC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

       

 

 

Dương Văn Tuấn 
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