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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019  

 

                                            Kính gửi: Sở Tư pháp 

Thực hiện Kế hoạch số 490/KH-HD ngày 25/9/2019 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra công 

tác PBGDPL năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) như sau: 

 I. Đặc điểm, tình hình chung. 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

có chức năng tham mưu, cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về tài nguyên và môi trường trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên nước, môi trường, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, biển và hải 

đảo, biến đổi khí hậu; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Sở. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường có 06 phòng chuyên 

môn: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quy hoạch - Giao đất; Phòng Thống 

kê đất đai - Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Định giá đất và Bồi thường; 

Phòng Khoáng sản; 02 Chi cục (Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Biển, Hải 

đảo và Tài nguyên nước) và 04 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

Trung tâm CNTT, KT TN&MT, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng Đăng ký đất đai) 

II. Tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:  

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL. 

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản 

có liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL như: Kế hoạch số 300/KH-

TNMT ngày 30/01/2019 kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL và trợ giúp pháp 

lý năm 2019; Kế hoạch số 382/KH-STNMT ngày 13/02/2019 kế hoạch phòng 

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; Quyết định 

số 423/QĐ-STNMT ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Thanh tra 

Sở; Kế hoạch số 215/KH-STNMT ngày 23/01/2019 về kiểm soát TTHC và thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thong của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2019; Kế hoạch số 296/KH-STNMT ngày 30/01/2019 về tuyên truyền CCHC 

của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 

 Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 274/QĐ-

UBND ngày 22/01/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện đang trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 100 thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Hoàn thành việc tham mưu xây dựng Quyết định về việc công bố Danh mục và 

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (QĐ số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND 

tỉnh). 

2. Các nội dung công tác PBGDPL đã triển khai . 

- Phổ biến chính sách pháp luật đất đai và các văn bản pháp luật chuyên 

ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng như phối hợp Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh phát trong các chuyên mục về tài nguyên và môi trường; 

- Xây dựng tài liệu, tờ rơi phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, môi 

trường, biến đổi khí hậu.. 

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật của Sở và các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc phổ 

biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn theo các tài liệu, số tay, các băng hình do Sở và Bộ cung cấp. 

3. Việc bố trí nguồn lực phục vụ công tác PBGDPL. 

 Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Sở gồm các đồng chí Trưởng 

các phòng chuyên môn và giám đốc các đơn vị thuộc Sở. 

Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở làm đầu mối tham mưu xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL và tổng hợp báo cáo 

kết quả. Đối với kinh phí Sở phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện cho các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về pháp luật tài nguyên 

và môi trường. 

III. Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

1. Các văn bản, chính sách pháp luật đã được Sở tuyên truyền: 

Trên cơ sở Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện công tác tư pháp năm 2019, Kế hoạch số 52/KH-HĐ ngày 04/3/2019 

của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 300/KH-TNMT ngày 30/01/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Sở đã tổ chức tuyền truyền và phổ biến cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổ chức tư vấn pháp luật 

tại Văn phòng Sở theo hình thức tiếp công dân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành cụ thể như 

sau: 

- Giới thiệu Luật đo đạc và Bản đồ, các văn bản hướng dẫn luật và Nghị 

định; Luật Tài nguyên nước; Luật Lao động; Luật Việc làm cho toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở 02 cuộc có 210 lượt 

người tham gia;  
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- Giới thiệu Luật Thuế tài nguyên và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Khoáng sản năm 2010 cho cán bộ, công chức trong Sở và một số doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản với 70 lượt người tham gia;  

- Phòng Thống kê đất đai, đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Bảo vệ 

môi trường và Thanh tra Sở phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Hương Khê, huyện Kỳ Anh và huyện Vũ Quang tổ chức tập huấn Luật Đất đai 

năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định hướng dẫn và Nghị định về 

xử phạt vi phạm hành chính tại huyện Hương Khê, Kỳ Anh Vũ Quang đối tượng 

tham gia là cán bộ cốt cán cấp xã và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng ĐKQSD đất huyện với gần 310 lượt người tham gia; 

- Nhân ngày Đại dương thế giới, ngày môi trường thế giới và tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2019, ngày 03/6/2019 Sở tổ chức 01 cuộc tọa đàm nói 

chuyện về biển Đông cho cán bộ chuyên môn các sở, ngành cấp tỉnh, Lãnh đạo 

UBND cấp huyện và Trưởng phòng TNMT và đại diện một số xã, phường ven 

biển với 160 lượt người tham gia.  

- Tổ chức các hoạt động thiết thực để cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong ngành hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hàng năm, nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, 

giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của mọi cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường. 

- Đăng tải các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên 

trang thông tin điện tử của Sở một cách đầy đủ để nhân dân và doanh nghiệp có 

thể cấp nhật một các dể dàng. 

- Thông qua công tác tiếp dân tại Phòng tiếp dân của Sở đội ngũ cán bộ, 

công chức của Sở cũng đã trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân hiểu rõ hơn về các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hạn chế 

việc khiếu nại, tố cáo của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (từ 

01/01/2019 đến 30/9/2019 Sở đã tiếp 65 lượt người) 

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng 08 chuyên mục về 

tài nguyên và môi trường  

2. Kết quả thực hiện các Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện Đề án tuyên truyền 

phổ biến giáo dực pháp luật về phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở, Đề án tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật đất đai cho đồng bào thiểu số vùng sâu, vùng xa trên 

toàn tỉnh.  

3. Việc xây dựng, củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL, đội ngũ Báo 

cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên của Sở đến nay Sở vẫn duy trì đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở 

gồm các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn và giám đốc các đơn vị thuộc 

Sở. 
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VI. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 

1. Khó khăn: 

- Do đặc thù công việc của ngành nên cán bộ, công chức thuộc Sở thường 

xuyên đi công tác, nên việc tuyên truyền phổ biến theo hình thức tập trung chưa 

được nhiều; Việc phổ biến giáo dục pháp luật tuy đã được triển khai thực hiện 

với nhiều hình thức đến nhiều đối tượng nhưng chưa được sâu rộng. 

- Đội ngũ tuyên truyền viên của Sở tuy có năng lực, trình độ chuyên môn , 

nhưng hạn chế về kiến thức sư phạm, kiến thức tuyên truyền, do vậy trong quá 

trình triển khai còn mang tính phổ biến, trao đổi, hiệu quả chưa đạt được như 

mong muốn. 

      2. Kiến nghị đề xuất. 

Để công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt kết quả cao đề 

nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh một số nội 

dung sau: 

- Có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cho các báo cáo viên pháp luật và cung 

cấp các loại tài liệu, đề cương phục vụ cho công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối 

với các văn bản pháp luật mới.  

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông ở cơ sở để pháp luật thực 

sự đi vào cuộc sống. 

- Hỗ trợ về kinh phí phục vụ tuyên truyền PBGDPL tại các cơ quan, đơn 

vị và địa phương. 

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm  

năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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