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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thanh Miện về Tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Miện. UBND xã Cao 
Thắng báo kết quả 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (thời gian tính 
từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2022) cụ thể như sau:

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 (văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản cá biệt).

- Cấp ủy Đảng: Đã xác định rõ công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ 
phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đồng thời là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của cấp uỷ 
đảng, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vì 
vậy Ban thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cấp xã; tổ chức quán 
triệt rộng rãi đến từng hội viên của mình.

- UBND xã: Đã triển khai thực hiện Nghị quyềt của Đảng uỷ trên cơ sở đề ra 
kế hoạch của UBND xã cho từng giai đoạn. Đã phân công trách nhiệm cụ thể cho 
ban phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã. thường trực của ban phối hợp 
là cầu nối và phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện.

- Hàng năm UBMTTQ và các ban ngành cùng các tổ chức chính trị- xã hội xã 
đã tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của nhà nước, các quy định của địa phương lồng ghép trong các cuộc hội nghị 
cũng như họp thôn.

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

Hàng năm UBND xã đã triển khai thực hiện treo băng rôn, khẩu hiểu ở các 
làng, thôn và trên trục đường chính, nhà văn hoá thôn và các trường học, tuyên 
truyền PBGDPL, các bài tuyên truyền được tuyên truyền trên đài truyền thanh xã vào 
các buổi sáng hàng tuần, viết và đăng bài trên trang thông tin điện tử xã về Ngày 
Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL
a) Nội dung PBGDPL:
Nội dung PBGDPL đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng, các quy định 



của pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung chương trình tuyên truyền 
sát thực tế và phù hợp với tình hình địa phương, tập trung chủ yếu tuyên truyền các 
văn bản pháp luật mới và liên quan mật thiết đến người dân, cụ thể như: Luật Khiếu 
nại; Luật Tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng; Luật hộ tịch; Luật đất đai; Luật 
nghĩa vụ quân sự; Luật hôn nhân và gia đình 2013; Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Luật Hình sự năm 2015, Luật Môi trường, Luật phòng chống ma túy 2018, về covid 
19, luật xử lý vi phạm hành chính... và các quy định của pháp luật về phòng chống 
các tệ nạn xã hội như đánh bạc, lô đề, vay nặng lãi..

UBND xã thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới thông qua các hình thức 
như khai thác, sử dụng Thư viện pháp luật, phát các tờ rơi, các văn bản do cấp trên 
chuyển về. Khi ban hành văn bản hoặc triển khai các nội dung quan trọng, UBND xã 
đều giao cho công chức Tư pháp kiểm tra hiệu lực các văn bản pháp luật áp dụng. Nhờ 
đó, trong những năm qua, việc phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành được thực hiện 
nhanh chóng, giúp người dân kịp thời nắm bắt, tìm hiểu pháp luật.

a) Hình thức PBGDPL:
-Hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, phù hợp với đặc điểm của 

từng địa bàn như: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, trang thông tin 
điện tử xã, tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến các ngõ ngách của thôn, xóm; 
tuyên truyền miệng trực tiếp tại các buổi họp thôn; treo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức 
“Ngày Pháp luật” tại các thôn; nói chuyện pháp luật...Cụ thể:

+ Phổ biến pháp luật trực tiếp:
Đối với hình thức này, UBND xã xây dựng các kế hoạch theo đợt. Khi tiến 

hành tuyên truyền tại các thôn, UBND có Công văn đôn đốc Ban Cán sự thôn chuẩn 
bị các nội dung cần thiết như thành phần tham gia, loa máy, bàn ghế, thời gian tiến 
hành, công tác phối hợp. Nhờ đó, công tác tuyên truyền miệng tại các xóm được thực 
hiện thuận lợi và thu hút đông đảo người dân tham gia.

- Từ 01/01/2013 đến hết tháng 06/2022 UBND xã đã tổ chức được 34 cuộc với 
tổng số lượt tham gia 1200 người. Nội dung tuyên truyền gồm: Luật hôn nhân và gia 
đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật 
khiếu nại tố cáo, luật phòng chống covid 19, luật xử lý vi phạm hành chính, luật đất 
đai... Thông qua các buổi tuyên truyền, ngoài việc tuyên truyền các nội dung văn bản 
pháp luật mới còn là cơ hội để nhân dân phản ánh các vướng mắc, khó khăn khi thực 
hiện các thủ tục hành chính và đã được cán bộ tuyên truyền giải đáp thỏa đáng theo 
đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra UBND xã còn nhận tờ rơi cấp phát trên 500 tài liệu, tờ gấp các loại 
cho người dân tại các thôn, khu dân cư.

+ Thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính: Thông qua công tác xử lý vi 
phạm hành chính để tuyên truyền người dân chấp hành đường lối chủ trương chính 
sách pháp luật của nhà nước. Từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2022 đã xử lý vi phạm 
hành chính nhiều vụ việc tập trung vào các lĩnh vực COVID 19; lĩnh vực an ninh trật 
tự và lĩnh vực hộ khẩu

+ Thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật:



Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2022 Cán bộ và nhân dân xã Cao Thắng 
tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thông qua mạng Internet do UBND 
tỉnh, huyện tổ chức, như cuộc thi “ Tìm Hiểu hiến pháp”; “ Tìm hiểu Luật xử lý vi 
phạm hành chính”, luật biển và hải đảo, cuộc thi tìm hiểu luật bầu cử...

+ Thông qua hình thức khai thác tủ sách pháp luật.
Tủ sách pháp luật tiếp tục được xây dựng và củng cố, kiện toàn với số lượng 

đầu sách hiện khoảng 153 đầu sách. Các văn bản pháp luật mới thường xuyên được 
cập nhật và bổ sung vào tủ sách phục vụ nhu cầu tìm kiến văn bản của cán bộ, công 
chức và Nhân dân trên địa bàn xã.

Cung cấp một số đầu sách cho cán bộ, công chức và ban cán sự các thôn để 
tìm hiểu pháp luật và phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật.

+ Thông qua hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai, hòa giải cơ sở:
Các vấn đề tranh chấp đất đai; hôn nhân và gia đình, dân sự nhỏ và đơn giản 

đã được các cán bộ, công chức chuyên môn, các hòa giải viên cơ sở giải thích thỏa 
đáng bằng các quy định của pháp luật. Hoạt động này không chỉ làm giảm các vụ 
tranh chấp, kiện tụng kéo dài gây tốn kém về thời gian, tiền của ảnh hưởng đến tình 
làng nghĩa xóm mà còn là hình thức để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
hiệu quả áp dụng đối với từng cá nhân trong trường hợp cụ thể;

+ Thông qua bộ phận giao dịch “Một cửa”:
Công chức giao dịch tại bộ phận này đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích, tư 

vấn cho hàng trăm lượt người về các nội dung pháp luật liên quan như Hộ tịch, 
Chứng thực, hôn nhân gia đình, đất đai, cư trú, dân sự...tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn, kịp thời;

b) Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2 
Chương II Luật PBGDPL.

Trên địa bàn xã Cao Thắng có 05 thôn. Từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2022. 
UBND xã đã truyền thông trợ giúp pháp lý tại các thôn cho người nghèo, gia đình 
chính sách gồm 18 cuộc với 900 lượt người người tham gia.
            3. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường: Từ năm 2013 đến 
năm 2022, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã đã phối hợp với 
các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức các lớp tập huấn cho các học sinh.

4. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL:

-  Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, hàng năm, UBND xã ban hành Quyết định 
công nhận lại tuyên truyền viên cấp xã; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do 
cấp trên tổ chức.

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong 
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”

Để thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống 



tham nhũng, UBND xã đã bám sát các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để 
triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp 
phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng.

-. 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 cho cán 
bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”.

Thực hiện đề án này, UBND xã luôn triển khai, cập nhật những văn bản pháp 
luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên 
quan đến Công ước quốc tế 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 nhằm nâng 
cao ý thức tôn trọng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đến từng cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân. Từ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật 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 được quan tâm thường xuyên, chỉ 
đạo, triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

- Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật” trên địa bàn xã.

UBND xã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; tổ chức 
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công 
nghệ thông tin để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhằm nâng cao kiến 
thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

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

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, 
chống tra tấn”, UBND xã đã ban hành Kế hoạch bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp của chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, lồng ghép các nội 
dung phổ biến bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

4. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL
- Hàng năm Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật được rà soát, củng cố và 

công nhận kịp thời, cơ bản bảo đảm về phẩm chất, tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ 
theo quy định. Đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã gồm 13 đồng chí.

- Thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng giao 
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tiếp, kỹ năng tuyên truyền. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ 
cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, được cung cấp các văn bản 
pháp luật mới, được khai thác, sử dụng tài khoản Thư viện pháp luật, được hỗ trợ thù 
lao, đặc biệt thông qua các buổi tuyên truyền, đội ngũ Tuyên truyền viên lại được học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhờ đó chất lượng đội ngũ này ngày càng được nâng cao, 
đáp ứng hiệu quả việc tuyên truyền miệng.

a) Về kinh phí cho công tác PBGDPL: UBND xã bố trí ngân sách xã để thực 
hiện công tác tuyên truyền hàng năm.

4. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL:
Người dân quan tâm, tham gia học tập và tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp 

luật. Luật PBGDPL đã góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, 
hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành 
pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giảm 
bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong 
thực thi công vụ. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều 
hướng ngày càng giảm.

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.
     Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất hạn hẹp, 

dẫn đến hiệu quả giáo dục pháp luật chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu tăng 
cường hiệu lực pháp luật trong đời sống xã hội.

    Ngoài ra, các tuyên truyền viên chủ yếu là kiêm nhiệm, kinh phí cho công tác 
tuyên truyền còn hạn chế nên công tác tuyên tuyền còn chưa hiệu quả lắm.

    Nguyên nhân:
   Đội ngũ làm công tác PBGDPL đa số là kiêm nhiệm nên về mặt nào đó chưa 

thật toàn tâm, toàn ý với hoạt động PBGDPL. Kiến thức pháp luật, năng lực sư 
phạm, kỹ năng truyền đạt của một số truyền truyền viên còn hạn chế nên ảnh hưởng 
không nhỏ đến hiệu quả giáo dục pháp luật.

   Mặt khác, chế độ thù lao đối với những người làm công tác GDPL chưa tương 
xứng, nên chưa tạo động lực mạnh mẽ cho họ khi thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. 
Cùng với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, ... cũng ảnh hưởng 
tới hiệu quả PBGDPL..Việc tiếp thu các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước 
của một số người dân còn hạn chế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
    Đề nghị lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi 

sinh hoạt các thôn, xóm. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một 
tuyên truyền viên pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với nâng cao 



trình độ dân trí và cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội trong nhân dân; khơi 
dậy tính tích cực trong mỗi người dân, có phương thức tác động làm thay đổi cách 
nghĩ, cách nhìn, cách tiếp cận pháp luật trong nhân dân trên địa bàn.

`Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp 
luật cuả UBND xã Cao Thắng./.

      Nơi nhận:

     - Phòng Tư pháp (b/c);

           - Lưu VP,TP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Nhường



Phụ lục II:
BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN 

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các loại văn bản hành chính

ST
T

Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị
Kết 

luận/Thông 
báo

Chương 
trình Quyết định Kế hoạch Công văn/ 

Hướng dẫn
Văn bản 

khác
Ghi chú

+ Luật số: 14/2012/QH13ngày 
20/6/2012 Luật phổ biến giáo 
dục pháp luật
+ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 
Nghị định quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
luật phổ biến giáo dục pháp luật
+ Thông tư 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng 
bộ tư pháp  quy định bộ tiêu chí 
đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL 
+ Thông tư số 07/2017/TT-BTP 
ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp  quy định về điểm 
số hướng dân cách chấm điểm 
các chỉ tiêu tiếp cận pphaps luật, 
hội đồng đánh giá tiếp cận pháp 
luật và một số nội dung về xây 
dựng, xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật

Số 32-
CT/TW 

ngày 
09/12/2003; 

Số 08-
CT/TU 
ngày 

31/12/2020 
của ban 

thường vụ 
tinh ủy Hải 
Dương về 
tăng cường 
sự lãnh đạo 
của Đảng 

trongb công 
tác  phổ 

biến giáo 
dục pháp 
luật, nâng 
cao ý thức 
chấp hành 
pháp luật 

cho cán bộ 
và nhân 

Số 80-
KH/TW 

ngày 
20/6/2020 
của Ban bí 
thư về tăng 
cường sự 
lãnh đạo 
của Đảng 

trongb công 
tác  phổ 

biến giáo 
dục pháp 
luật, nâng 
cao ý thức 
chấp hành 
pháp luật 

cho cán bộ 
và nhân dân

Quyết định 
số 

14/2019/QĐ-
TTg ngày 

13/3/2019 về 
xây dựng, 
ban hành, 

quản lý khai 
thác tủ sách 
pháp luật; 

Quyết định 
số 619/QĐ-
TTg ngày 

08/5/2017 về 
xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp 
luật; Quyết 

định số 
705/QĐ-TTg 

ngày 
25/5/2017 về 

ban hành 
chương trình 
PBGDPL giai 

Kế hoạch số 
3718/KH-
UBND ngày 
22/10/2019tỉ
nh triển khai 
thực hiện Đề 
án trên địa 
bàn tỉnh 
nhằm tổ chức 
thực hiện 
đồng bộ, có 
hiệu quả các 
nhiệm vụ, 
giải pháp 
phòng, chống 
tham nhũng



dân. đoạn 2017-
2021

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai

ST
T

Năm 
ban 

hành

Cơ quan chủ 
trì thực hiện Tên đề án

Số/ngày/ 
tháng/năm 
ban hành

Cơ quan phối hợp Cấp trình/ban hành

2017 Phòng tư pháp

Đề an tăng cường công tác 
PBGDPL tại một số dịa bàn 
trọng điểm về vi phạm pháp 
luật giai đoạn 2012-2016 đến 
năm 2021 theo kế hoạch số 
2571/KH-UBND ngày 
28/8/2017 của UBND tỉnh

số 2571/KH-
UBND ngày 
28/8/2017 
của UBND 
tỉnh

Các cơ quan tổ chức năng Phòng tư pháp

2018 Phòng tư pháp

Đề an tuyên truyền, phổ biến 
trong cán bộ, công chức viên 
chức và nhân dân về nội dung 
của Công ước chống tra tấn 
và pháp luật việt Nam về 
phòng chống tra tấn theo 
quyết định số 65/QĐ-TTg 
ngày 12/01/2018 của Thủ 
tướng Chính Phủ

số 2571/KH-
UBND ngày 
28/8/2017 
của UBND 
tỉnh
số 65/QĐ-
TTg ngày 
12/01/2018 
của Thủ 
tướng Chính 
Phủ

- Công an huyện, các cơ quan, tổ chức 
có liên quan

- Phòng tư pháp
- Phòng tư pháp

2014 Phòng tư pháp

Chương trình bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năngPBGDPL theo 
quyết định số 3147/QĐ-BTP 
ngày 28/12/2018 rà soát, củng 
cố, xây dựng đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật

số 3147/QĐ-
BTP ngày 
28/12/2018

- Phòng tư pháp
- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 

UBND cấp xã

- Phòng tư pháp
- Phòng tư pháp

3. Hội đồng phối hợp PBGDPL: 
(Cấp huyện và các sở, ngành (nếu có) báo cáo)

STT Văn bản kiện toàn Hội Chủ tịch Hội đồng Số lượng Thành phần Kinh phí hoạt động của Hội 



đồng theo Quyết định số 
21/2021/QĐ-TTg
(Số, ngày tháng)

(nêu rõ chức danh lãnh đạo 
tham gia)

thành viên tham gia (có theo thành phần 
của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL trung ương không? 
Bổ sung thành phần nào)

đồng

4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có
4.1. Ở tỉnh

STT Số lượng 
BCVPL 
hiện tại

Định kỳ rà soát, kiện toàn 
BCVPL của cơ quan

Đánh giá việc tham gia hoạt động PBGDPL 
của BCVPL hàng năm

Hàng năm Theo giai 
đoạn

Hiệu quả Tương đối hiệu quả Không hiệu quả Có báo cáo viên không 
tham gia hoạt động 

PBGDPL 
4.2. Ở cấp huyện

Báo cáo viên cấp huyện Tuyên truyền viênSTT Việc định 
kỳ rà 

soát: hàng 
năm/ theo 
giai đoạn

Số lượng Số lượng 
BCVPL là 
người dân 
tộc thiểu 

số

Đánh giá hiệu quả 
hoạt động của 

BCVPL theo các 
mức: Hiệu 

quả/Tương đối hiệu 
quả/ Không hiệu 
quả/Có báo cáo 

viên không tham 
gia hoạt động 

PBGDPL

Số lượng Số lượng TTVPL là 
người dân tộc thiểu 
số, già làng, trưởng 

bản

Số lượng TTVPL là 
luật gia, luật sư

Đánh giá hiệu quả hoạt 
động của TTVPL theo 

các mức: Hiệu 
quả/Tương đối hiệu 

quả/Không hiệu quả/Có 
tuyên truyền viên 

không tham gia hoạt 
động PBGDPL

5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL

Hình thức PBGDPL có 
hiệu quả đang triển khai 

thực hiện

Việc xây dựng, vận hành chuyên 
mục PBGDPL trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử PBGDPL 

Số lượng trung 
bình tin, bài 

PBGDPL hàng 
năm được cập 

Số tài liệu PBGDPL được phát 
hành trung bình hàng năm 

Thống kê 
Chuyên trang, 
chuyên mục về 
pháp luật trên 

Số lượng 
các văn 
bản, tài 

liệu được 



nhật trên 
Cổng/Trang thông 
tin điện tử của cơ 
quan, địa phương

các phương 
tiện thông tin 

đại chúng
(đề nghị nêu rõ 

số lượng, tên 
chuyên trang, 
chuyên mục 
trên báo viết, 
báo điện tử, 

kênh sóng phát 
thanh, truyền 

hình)

dịch ra 
tiếng dân 

tộc thiểu số

Đã xây dựng Chưa xây dựng Tổng số Trong đó: Số 
lượng tài liệu 
đăng tải trên 

Internet

30 không

Hình thức tuyên truyền 
trực tuyến trên Trang 

thông tin điện tử xã Cao 
Thắng

Trang thông tin 
điện tử xã Cao 

Thắng

60 tin, bài 50 50

6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (nếu có)

Nguồn lực 
bảo đảm

Việc đánh giá, giám 
sát, rút kinh nghiệm

Giai đoạn Tên mô 
hình/biện 

pháp

Đối tượng 
áp dụng mô 
hình /biện 

pháp 
PBGDPL

Lĩnh vực, nội 
dung pháp 

luật áp dụng

Chủ thể 
tổ chức 

PBGDPL

Mô tả khái 
quát cách 

thức thực hiện 
PBGDPL cụ 

thể Kinh phí thực hiện 
(hàng năm hoặc theo 

Người thực hiện trực 
tiếp (là ai, số lượng 



hoạt động) tham gia)

2019-2021
Hình thức 
tuyên truyền 
trực tuyến trên 
Trang thông tin 
điện tử xã Cao 
Thắng

Cán bộ, 
đảng viên 
và nhân dân 

Ma túy, mại 
dân, tệ nạn xã 
hội, an ninh, 
quốc phòng, 
môi trường, 
phòng chống 
cháy nổ; phụ 
nữ, trẻ em

UBND, 
MTTQ, 
trường học

Đăng tin bài và 
các hoạt động 
tuyên truyền 
trên Trang 
thông tin điện 
tử xã Cao 
Thắng

không Cán bộ, công chức, 
đài truyền thanh xã

Theo tháng, quý, năm
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