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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
             

             Số: 2975/BC-TNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          

                         Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật  

Và 05 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

         Thực hiện Văn bản số 630/STP-PBGDPL ngày 03 tháng 10 năm 2018 của 

Sở Tư pháp, về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2012 và 05 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC LUẬT PBGDPL 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện 

Luật  PBGDPL  

 Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch phổ biến 

giáo dục pháp luật: Kế hoạch số 2623/KH-TNMT ngày 14/12/2012; Kế hoạch số 

223/KH-TNMT ngày 31/01/2013, Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 

28/12/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2013 của Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 604/KH-TNMT ngày 12/03/2014, Quyết 

định số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2014 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 426/KH-

TNMT ngày 25/02/2015; Kế hoạch số 81/KH-TNMT ngày 13/01/2016, Quyết 

định số 456/QĐ-STNMT ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 651/KH-

TNMT ngày 15/3/2017, kế hoạch thực hiện công tác, phổ biến, giáo dực pháp 

luật năm 2017; Kế hoạch số 383/KH-TNMT ngày 05/2/2018, kế hoạch thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện Luật PBGDPL trên các nội dung: 

Trên cơ sở các kế hoạch PBGDPL hàng năm của Sở, tập trung triển khai 

thực hiện Luật một cách đồng bộ: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội 

nghị giới thiệu, quán triệt Luật PBGDPL cho cán bộ công chức trong toàn ngành 

từ tỉnh đến huyện, xã; các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 

khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương; hàng năm đều 

ký kết chương trình phối hợp trong PBGDPL giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 

với các ngành, địa phương; bố trí ngân sách phù hợp để triển khai công tác 

PBGDPL. Thanh tra Sở đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực 

hiện công tác  PBGDPL trong toàn ngành, kiểm tra đánh giá và tổ chức rà soát, 

kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của Sở.  

2.1. Đánh giá về Hội đồng phối hợp PBGDPL: Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Sở hiện nay có 10 thành viên, được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi 
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thành viên do nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển vị trí công tác; xây dựng quy chế 

hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng. Bên 

cạnh đó Sở Tài nguyên và Môi trường còn có 01 đồng chí nằm trong Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp tỉnh. 

2.2. Kết quả thực hiện ngày Pháp luật: Từ năm 2013 đến nay, trong toàn 

ngành đã tổ chức 48 buổi sinh hoạt Ngày pháp luật; đặc biệt từ năm 2014 đến 

nay duy trì thường xuyên vào ngày 28 hàng tháng và từ tháng 4 năm 2015 đến 

nay lồng ghép vào sau lễ chào cờ đầu tháng. Đến nay việc thực hiện ngày pháp 

luật với chủ đề sinh hoạt ngày càng phong phú và đã đi vào nề nếp với sự tham 

gia, hưởng ứng của toàn ngành tài nguyên và môi trường. Chủ trương, chính 

sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời. Cán bộ, công 

chức đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày pháp luật, thông qua 

đó để sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm 

và hiệu quả công vụ.  

 2.3. Về kết quả thực hiện các nội dung, hình thức PBGDPL: Bên cạnh nội 

dung sinh hoạt Ngày pháp luật, trong thời gian qua có một số hình thức 

PBGDPL được áp dụng có hiệu quả như:  

- Thông qua các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật. Từ năm 2013 đến nay 

cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường tham gia, hưởng ứng tích cực 

các cuộc thi viết như: “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo”, “Tìm hiểu Hiến 

pháp nước CHXHCN Việt Nam”, “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã” … với hàng trăm 

lượt người dự thi. 

- Hoạt động trợ giúp pháp lý: Từ năm 2013 đến nay, thông qua việc tiếp 

công dân, cán bộ, công chức 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 nhằm nâng 

cao hiểu biết pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Thông qua Tủ sách pháp luật: Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay có 

01 tủ sách pháp luật đặt tại phòng tiếp dân với số lượng hơn 200 đầu sách pháp 

luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân khi có nhu cầu tìm hiểu thông 

tin về pháp luật.  

- Lồng ghép nội dung PBGDPL với các hoạt động thực hiện cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  năm An toàn giao thông... 

2.4. Về nguồn nhân lực PBGDPL: Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường 

có 10 báo cáo viên pháp luật là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Sở, 

ngoài ra Sở có 01 đồng chí báo cáo viên pháp luật tỉnh.  

 2.5. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí PBGDPL:  

- Kinh phí: Hàng năm Sở đã trích một số ngân sách vào công tác tuyên 

truyền PBGDPL theo quy định. 
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- Cơ sở vật chất: Được trang bị cho công chức hoạt động trong lĩnh vực 

pháp chế, cụ thể đã được trang bị máy vi tính để bàn kết nối mạng Internet, một 

số  trang bị, máy in phục vụ làm việc... 

Luật PBGDPL ra đời đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công 

tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản về hiệu quả của hoạt động PBGDPL với 

việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL. Hiệu quả 

của công tác PBGDPL thể hiện trên các mặt: Cán bộ, công chức cơ bản đều nêu 

cao tính kỷ luật, chấp hành tốt quy định pháp luật, có ý thức chủ động, tích cực 

tìm hiểu pháp; người dân có ý thức tìm đến sự tư vấn, trợ giúp pháp luật khi có 

nhu cầu, khi có vấn đề vướng mắc cần giải quyết. 

 II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT 

NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện 

Ngày pháp luật 

Đề triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về ”Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thời gian qua theo quy định của Luật phổ 

biến giáo dục pháp luật tạo sự đồng thuận về nhận thức pháp luật trong cán bộ, 

công chức và người lao động trong toàn ngành về mục đích ý nghĩa của Ngày 

pháp luật Việt Nam, làm cho ngày này thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, 

pháp lý sâu rộng trong toàn ngành, nhằm nêu cao tinh thần thượng tôn trong 

pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL 

trong toàn ngành. Hàng năm Sở đã đưa chương trình sinh hoạt Ngày Pháp luật 

vào Kế hoạch phổ biến giáo pháp luật để tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung 

và hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao. Theo đó Sở đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung công việc theo 

đúng kế hoạch đã đề ra. 

2. Nội dung, hình thức thực hiện Ngày Pháp luật 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thông 

qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ quán triệt nội dung này đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ về Ngày Pháp luật và 

các quy định của pháp luật nối chung, chấp hành nghiêm túc chủ trương đường 

lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Trung ương 

của tỉnh và đưa chương trình kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật vào Kế hoạch 

phổ biến giáo dục chung của năm để triển khai thực hiện. 

3. Kinh phí thực hiện: 

Về kinh phí hoạt động được thực hiện chung với công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật của Sở 

4. Đánh giá hiệu quản mang lại trong 05 năm thực hiện Ngày Pháp 

luật 

Qua 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

thành lập Hội đồng phối hợp công tác giáo dục pháp luật, trong đó phân công 
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nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên hội đồng là Trưởng các phòng, đơn 

vị chuyên môn, xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức triển khai tập huấn các 

văn bản pháp luật mới có hiệu lực thuộc lĩnh vực phòng đơn vị mình phụ trách 

đến cá bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương tổ chức tấp huấn pháp luật cho cán bộ chuyên môn và 

nhân dân trên địa bàn. Nhận thức rõ tầm quan trong của công tác giáo dục pháp 

luật, nhất là các văn bản pháp luật chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Sở 

coi đây là một hoạt động thường xuyên, nhằm kịp thời quán triệt các văn bản 

pháp luật mới đển mọi người dân, để đưa pháp luật về tài nguyên và môi trường 

đi vào cuộc sống. 

Việc triển khai Ngày Pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang 

được quan tâm thực hiện qua từng năm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của ngành, siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, từ chổ nâng cao nhận thức 

pháp luật thì ý thức pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành cũng nâng lên, góp phần ổn 

định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt 

quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, nhằm 

phát huy quyền làm chủ tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.  

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Những hạn chế 

- Sự phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác PBGDPL chưa thường 

xuyên, thiếu chặt chẽ; trình độ cũng như năng lực cập nhật và tự nghiên cứu 

pháp luật của một số báo cáo viên còn hạn chế. 

- Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu 

quả chưa cao. 

- Hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn huyện chưa cao; chưa có cơ chế phối hợp trong triển khai thực hiện. 

- Hình thức, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa 

phong phú, thiếu hấp dẫn. 

2. Nguyên nhân 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thật 

sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác PBGDPL; khả năng 

cập nhật thông tin, văn bản pháp luật mới đang còn hạn chế.  

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, ý thức pháp 

luật chưa cao, chưa quan tâm đến giá trị của nhận thức pháp luật. Người dân 

thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi các quy định đó liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích trực tiếp của mình đang bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ...   

- Hiện nay có nhiều chương trình, đề án trong lĩnh vực PBGDPL nhưng 

điều kiện, năng lực để triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, nhất là về kinh 
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phí. Vì vậy, việc thực hiện các Chương trình, Đề án gặp nhiều khó khăn dẫn đến 

một số Chương trình, Đề án triển khai thực hiện chưa đạt kết quả như mong 

muốn. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn chuyên môn của Sở Tư pháp, để 

nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác PBGDPL.  

- Phát huy tính tích cực chủ động của các ngành, địa phương trong việc 

PBGDPL, trong phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL.  

- Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ làm công tác 

PBGDPL, trong đó đặc biệt chú trọng việc định hướng nội dung PBGDPL 

thường xuyên cho đội ngũ này. 

- Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp sát thực với từng nhóm đối 

tượng. Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, khắc phục 

sự rập khuôn, nhàm chán; lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động sinh hoạt 

chính trị, văn hoá, văn nghệ, thông qua các câu lạc bộ, các chi hội, các tổ chức 

cộng đồng... Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cần chú trọng việc 

giáo dục cho cán bộ và công chức về ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tự 

tìm hiểu, tự nghiên cứu pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, gắn công tác 

PBGDPL với thực thi pháp luât.  

- Tăng cường phối hợp công tác PBGDPL, duy trì thường xuyên chế độ 

thông tin, báo cáo, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng về công tác này. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác PBGDPL cho các báo cáo viên 

pháp từ tỉnh đến huyện; 

- Đề nghị bố trí đủ kinh phí cho công tác công tác PBGDPL tại các sở 

ngành và địa phương; 

Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp 

luật và 05 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo Sở Tư pháp biết, theo dõi, tổng hơp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Lưu VT; T.Tra. 
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