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BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện công văn số 2944/KH-UBND huyện Thanh Miện ngày 06 tháng 
12 năm 2022 về công tác tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. 
UBND xã Đoàn Kết xây dựng báo cáo về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Công tác chỉ đạo và thành lập đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật (PBGDPL)

- Công tác chỉ đạo và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật:

Nhận thức rất rõ việc tuyên truyền PBGDPL là hết sức quan trọng, nhằm 
nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng 
thời Đảng uỷ, HĐND và UBND cũng thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, giám sát việc 
thực hiện nhiệm vụ .Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã đã tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai 
thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  trong năm 2022.

Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật gồm có 05 Đ/c. Trong đó có 05 đ/c có 
trình độ chuyên môn (05 Đ/c có trình độ Đại học);  05 đ/c đều có trình độ lý luận 
chính trị.

Đội ngũ làm công tác hòa giải các thôn gồm có: 25 đ/c. Đây là những người 
am hiểu pháp luật, hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, có uy tín trong 
cộng đồng dân cư, có khả năng vận động, thuyết phục, tinh thần trách nhiệm cao. 

- UBND xã phối hợp với MTTQ xã thực hiện tốt công tác hòa giải. Đồng 
thời chỉ đạo cấp ủy chi bộ và các thôn tăng cường  công tác hòa giải ngay tại cơ sở. 
Thông qua tổ hòa giải, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ trong 
dân cư đã được hòa giải kịp thời. Tăng cường tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, kinh nghiệm hòa giải cho đội ngũ hòa giải 
viên. Từ đầu năm 2022 đến nay có 01 buổi tập huấn tại UBND huyện, 01 buổi 
tuyên truyền cho học sinh tại trường trung học sơ sở. Trong các buổi tập huấn các 
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thành viên Tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật và kỹ năng đều được trang bị 
tài liệu về công tác tuyên truyền, hòa giải.

2. Nội dung pháp luật chủ yếu tuyên truyền, phổ biến

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật 
Hôn nhân và gia đình; Luật đất đai sửa đổi, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao 
thông đường bộ. Luật bầu cử Quốc hội. Các Nghị định có liên quan đến việc quản 
lý Nhà nước ở địa phương như: Nghị định 158 và các văn bản có liên quan đến 
việc cải cách thủ tục hành chính; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các 
Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính; Pháp lệnh về vệ sinh an toàn  thực 
phẩm; các thủ tục hành chính về lĩnh  vực Tư pháp, đất đai, thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Luật Công chứng, Luật Cư trú, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 
Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định 36 về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định 
34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
QPPL.

3. Các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật:
Từ đầu năm đến nay Thường trực Hội đồng phối hợp chỉ đạo các thành viên 

của Hội đồng vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của ban ngành đoàn thể 
mình làm tốt công tác TTPBGDPL. 

Ngoài ra, Hội đồng PBGDPL thường xuyên đôn đốc và biên soạn tài liệu 
chuyển Đài truyền thanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo Đài 
truyền thanh trong công tác tuyền tuyền, PBGDPL, kịp thời giới thiệu những văn 
bản pháp luật mới ban hành; duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình trên 
đài phát thanh của xã. Từ đầu năm đến nay Đài truyền thanh xã đã xây dựng được 
200 tin bài. Các chương trình được phát đi vào chiều thứ 3 và chiều thứ 6, phát lại 
vào sáng thứ 4 và sáng thứ 7, thời lượng phát từ 05-10 phút/1chương trình. 

Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
- Tổng số đầu sách hiện có: 250 đầu sách phục vụ cho việc tìm hiểu pháp 

luật của cán bộ, công chức và người dân.
Việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả TSPL ở xã đã góp phần tích cực 

trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 
với cán bộ, nhân dân; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật. Vì vậy, nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách đất đai, tài nguyên môi trường, 
hôn nhân gia đình... của nhân dân đều được giải đáp cụ thể, thuyết phục bằng các 
điều luật cụ thể trong các sách pháp luật nên được nhân dân tin tưởng, tạo điều 
kiện để công việc được giải quyết nhanh chóng. 
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- Việc tuyên truyền PBGDPL được đưa vào giảng dạy trong các hoạt động 
ngoại khóa như: Tổ chức tuyên truyền vào các giờ sinh hoạt, chào cờ đầu tuần; các 
hoạt động ngoại khóa và các ngày lễ, phát động các cuộc vận động lớn. Tổ chức 
các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”; “Tìm hiểu Luật An toàn giao thông, biển đảo Việt Nam” cho 
toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Triển khai “Ngày Pháp 
luật” 9/11 hàng năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: thi tìm hiểu pháp 
luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh dễ dàng 
tiếp cận, nắm bắt các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức về vai trò của 
luật pháp trong đời sống xã hội.

Thường trực Hội đồng PBGDPL của xã phối kết hợp với các đồng chí là cán 
bộ hội viên của 05 đoàn thể bao gồm: Hội Cựu Chiến binh, Mặt trận tổ quốc xã, 
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh Niên tham gia tuyên truyền cho các BCH 
và hội viên của các chi hội.

Thực hiện Nghị định 36 về quản lý và sử dụng pháo. Ban Công an xã phối 
hợp với Trường học và các Đ/c Trưởng thôn cho ký cam kết không buôn bán và 
tàng trữ pháo nổ.

4. Công tác bồi dưỡng, kiểm tra và tổng kết về PBGDPL
- Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục 

pháp luật:
Từ đầu năm đến nay UBND huyện đã tổ chức 01 buổi tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật thành phần công chức Tư pháp và các đ/c Tổ trưởng tổ hòa giải 
tham dự. Qua đợt tập huấn đã góp phần trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ 
công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên và giải đáp nhiều khó khăn, vướng 
mắc về vấn đề pháp lý mà các hòa giải viên chưa nắm rõ trong công tác hòa giải. 
Đặc biệt các tuyên truyền viên sẽ hướng dẫn cho các Tổ hòa giải những nội dung 
mới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động PBGDPL:
 Thường trực Hội đồng phối hợp đã chỉ đạo các thành viên của Hội đồng vận 

dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của ban ngành đoàn thể mình làm tốt công tác 
TTPBGDPL. Đồng thời thường trực Hội đồng thường xuyên chủ động phối hợp 
với các ban ngành đoàn thể làm công tác TTGDPL. Tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức khác nhau như: Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, phát tờ rơi, băng rôn, 
khẩu hiệu, đưa giảng dạy vào trong trường học.

Hoạt động của Tổ Hòa giải:
- Tổng số:  03 vụ việc 
- Về tranh chấp đất đai:  03 vụ việc. Đã giải quyết: 03 vụ.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác tuyên truyền PBGDPL:
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Từ đầu năm đến nay được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền PBGDPL thông qua 
việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, thực hiện “ngày pháp luật” các tin, bài 
UBND huyện không tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp mà yêu cầu báo cáo bằng 
văn bản gửi về UBND huyện qua phòng Tư pháp báo cáo 6 tháng và báo cáo năm. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên. 
- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 

được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã đạt được 
hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thường xuyên được đào tạo, bồi 
dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về những kiến thức pháp luật.

- Được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân.
2. Những tồn tại, hạn chế
- Sự phối hợp của một số ban ngành, đoàn thể, địa phương về công tác 

PBGDPL chưa chặt chẽ.
- Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất hạn hẹp, 

chưa đáp ứng được yêu cầu. 
- Trình độ nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế. 

- Đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên còn hạn chế về chuyên môn, 
nghiệp vụ và kỹ năng PBGDPL dẫn tới việc tuyên truyền, PBGDPL chưa thực sự 
hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL TRONG NĂM 2023

- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hoà giải viên ở cơ sở.
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thi hoà giải viên giỏi, tuyên truyền 

viên pháp luật giỏi với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ Hoà giải viên.
- Tổ chức hội nghị sơ kết về hoạt động hoà giải ở cơ sở và công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với 

công tác tuyên truyền cho bầu cử trưởng thôn năm 2023
- Bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và công tác PBGDPL.
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- Dành kinh phí để mua bổ sung sách pháp luật mới, thường xuyên sơ kết, 
rút kinh nghiệm, đồng thời lựa chọn những điển hình tiên tiến trong công tác xây 
dựng TSPL để khen thưởng kịp thời. 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với Đài truyền thanh xã tổ chức lựa 
chọn, biên soạn nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp 
luật có liên quan đến đời sống, kinh tế - xã hội được người dân. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với 

công tác tuyên truyền, PBGDPL; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 
triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá 
trình tuyên truyền, PBGDPL.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật.          

- Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng; nội 
dung ngắn gọn phù hợp với từng đối tượng; thu hút sự quan tâm, chú ý của đông 
đảo nhân dân.       

- Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 
2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Thường trực Đảng ủy;          
- HĐND -UBND xã;                 Để Bc
- Phòng Tư Pháp Huyện          
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Phạm Xuân Luân
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