
 

BÁO CÁO 

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

 

Thực hiện Công văn số 1656/STP-PBGDPL ngày 25/7/2022 của Sở Tư pháp 

đề nghị báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo việc thực hiện 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 (văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản cá biệt). 

Để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, Sở Khoa 

học và Công nghệ - Thành viên của Hội đồng đã chủ động ban hành các Kế hoạch 

công tác hàng năm trên cở sở Kế hoạch của Hội đồng PBGDPL.Theo đó, đặt ra các 

mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, 

chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo 

pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác PBGDPL phát triển ổn định, bền vững, đi 

vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được 

thông tin về pháp luật của công dân trên địa bàn tỉnh và đề ra các mục tiêu cụ thể 

cho từng nội dung công việc để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh, kết quả các mục tiêu đề ra đều tương đối đạt kế hoạch. 

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. 

Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên 

truyền phổ biến các Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Tiêu chuẩn Chất lượng, 

Luật Đo lường, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật chuyển giao 

công nghệ, Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Luật Thanh tra… và các văn bản 

hướng dẫn liên quan tại các hội nghị phổ biến, hội nghị tập huấn và trang thông tin 

điện tử của Sở khoa học và Công nghệ. 

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

thành viên Hội đồng 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác PBGDPL, đã tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức và chấp hành pháp luật thuộc lĩnh 

vực khoa học công nghệ. 

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hàng năm về việc 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa 
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bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tuyên truyền các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XII, XIII của Đảng. Tập trung quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

được ban hành hoặc có hiệu lực có liên quan đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của 

cơ quan. Thông tin về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính mới được 

sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao 

ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, chủ động 

tìm hiểu, học tập pháp luật, đồng thời đã triển khai tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu với khẩu hiệu tuyên truyền như: 

“Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công vụ chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả”. 

Đặc biệt trong 2 năm 2020-2021 đã đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ 

người lao động, doanh nghiệp và nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. 

 4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 

Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 

chức được 08 Hội nghị phổ biến các luật liên quan đến lĩnh vực quản lý cho tổng 

số 1.321 cá nhân, tổ chức liên quan. Đăng 121 bài liên quan đến luật, văn bản 

hướng dẫn và các chính sách nhà nước trên trang thông tin điện tử. Trong 03 năm 

trở lại đây đã tăng cường sử dụng mạng xã hội để phổ biến, tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật. 

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

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

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

Số báo cáo viên của Sở Khoa học và Công nghệ là 02 người đã được công 

nhận tại quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

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

quan trong PBGDPL  

Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt 

PBGDPL theo lĩnh vực quản lý, đồng thời đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức chính trị xã hội PBGDPL lĩnh vực khoa học công nghệ. 

9. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL: 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN; 

BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL (NẾU CÓ) 

1. Tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật trên thực 

tế: 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thực thi 10 năm qua, phần lớn đáp 

ứng được mục đích đề ra là tạo chuyển biến về nhận thức pháp luật đối với người 
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dân, các cơ quan, tổ chức. Đặc biệt 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. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện, số lượng và chất lượng nhân lực thực 

hiện nhiệm vụ báo cáo viên vẫn còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa 

kịp thời; hình thức chưa hấp dẫn. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan: năng lực cập nhật, tự nghiên cứu pháp luật của đội 

ngũ làm công tác PBGDPL còn hạn chế.  

- Nguyên nhân khách quan: Hiện nay, với sự phát triển công nghệ, nguồn 

tiếp cận thông tin của người dân rất đa rạng phong phú, sinh động, hấp dẫn và kịp 

thời. Do đó, đã một phần hạn chế thu hút sự quan tâm từ nhân dân. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật và 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có). 

2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành Luật.  

 Tiếp tục đẩy mạnh 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. 

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

luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ (b/c); 

- TTTT&UDKHCN(web); 

- Lưu VT, pnt. 

 

 

     Trần Duy Tâm Thanh 

 



Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

 

STT Số lượng 

BCVPL hiện 

tại 

Định ký ra 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 Không hiệu 

quả 

Có báo cáo viên 

không tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

01 02 x   x   
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Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL 

 

Hình thức 

PBGDPL có 

hiệu quả đang 

triển khai 

thực hiện 

Việc xây dựng, vận hành 

Cổng/Trang thông tin điện tử 

PBGDPL 

Số lượng trung 

bình tin, bài 

PBGDPL hàng 

năm được cập 

nhật trên 

Cổng/Trang 

thông tin điện 

tử của cơ quan, 

địa phương 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm 

Thống kê Chuyên trang, 

chuyên mục về pháp luật 

trên 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) 

Số lượng các 

văn bản, tài 

liệu được dịch 

ra tiếng dân tộc 

thiểu 

 Đã xây dựng Chưa xây dựng  Tổng số Trong đó: 

Số lượng 

tài liệu 

đăng 

  

Hội nghị, tập 

huấn và trang 

thông tin điện 

tử 

x  12 1200 121  0 
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