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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-HĐPH  Tuyên Quang, ngày  05 tháng  12  năm 2021  

 
BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022  

 
 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (Hội 

đồng phối hợp tỉnh) báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt 

động năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

1. Củng cố, kiện toàn Hội đồng, hoạt động của thành viên Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 

- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh.  

- UBND tỉnh đã  ban hành Văn bản số 2070/UBND-NC ngày 29/6/2021, 

giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 

21/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh với 37 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh ban 

hành Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 20/10/2021, ban hành Danh sách thành 

viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.  

-  Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã ban hành ban hành 

Quyết định số 240/QĐ-STP ngày 16/11/2021 về thành lập Tổ Thư ký giúp việc 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; ban hành Văn bản số 827/STP- 

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/7/2021 hướng dẫn các huyện, thành phố thực 

hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL. Các huyện, thành phố đã thực hiện kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp huyện theo đúng quy định của Quyết định số 
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21/2021/QĐ-TTg, hiện 07 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố có 

202 thành viên1. 

- Hội đồng phối hợp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho UBND, 

Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) trên địa bàn tỉnh; kịp thời tư vấn, định hướng nội dung tuyên 

truyền. Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thực hiện tốt 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, tích cực tổ chức, chỉ đạo thực hiện công 

tác PBGDPL, đặc biệt là PBGDPL phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Thành viên Hội đồng đã tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân 

công, đã tư vấn, tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại 

diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; chấp hành tốt chế độ 

báo cáo theo quy định.  

2. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã ban hành ban hành Kế hoạch số 01/KH-

HĐPH ngày 25/02/2021 về kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021. Tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

3. Tư vấn, xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến 

- Tại Kế hoạch hoạt động số 01-KH/HĐPH ngày 25/01/2021 của Hội 

đồng phối hợp tỉnh đã xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, 

trong đó tập trung tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 

2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã 

hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; 

khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã 

                                        
1 (1) HĐPH PBGDPL huyện Yên Sơn có 28 thành viên; (2) HĐPH PBGDPL huyện Sơn Dương có 30 thành 

viên; (3) HĐPH PBGDPL huyện Hàm Yên có 29 thành viên; (4) HĐPH PBGDPL huyện Chiêm Hoá có 31 

thành viên; (5) HĐPH PBGDPL huyện Na Hang có 29 thành viên; (6)HĐPH PBGDPL huyện Lâm Bình có 28 

thành viên; (7) HĐPH PBGDPL thành phố Tuyên Quang có 27 thành viên. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=33185&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=33185&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=33185&a=1
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hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết 

giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, 

các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

- Việc định hướng nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến còn được 

Hội đồng phối hợp tỉnh tư vấn cho UBND trong Văn bản số 1109/UBND-NC 

ngày 23/4/2021 về triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, 

kỳ họp thứ 10 thông qua và 04 kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành các 

Luật mới được thông qua2. 

4. Việc tư vấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc 

thù 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã quan tâm tư vấn thực hiện công tác PBGDPL 

cho các đối tượng đặc thù; định hướng về nội dung, hình thức PBGDPL cho 

các đối tượng đặc thù thông qua các văn bản chỉ đạo thực hiện các Đề án, 

Chương trình phối hợp về PBGDPL.  

5. Tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ  

biến, giáo dục pháp luật  

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL, tại Quy chế hoạt 

động của Hội đồng phối hợp tỉnh đã quy định cụ thể trách nhiệm của thành 

viên Hội đồng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, theo đó, 

thành viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; thành 

viên Hội đồng là Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Lãnh đạo Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chuyên mục 

PBGDPL trên sóng phát thanh và truyền hình. Bên cạnh đó, Quy chế còn phân 

công trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong theo dõi, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác PBGDPL.  

6. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác 

6.1. Triển khai các Luật được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 và kỳ 

họp thứ 11 thông qua 

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1109/UBND-NC ngày 23/4/2021 

về triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 

                                        
2 (1) Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/5/2021 triển khai thi hành Luật Cư trú; (2) Kế 

hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/6/2021 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 
219/KH-UBND ngày 13/12/2021 triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 10/12/2021 triển khai thi hành Luật 
Phòng, chống ma tuý. 
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thông qua; Văn bản số Văn bản số 4173/UBND-NC ngày 29/10/2021 về triển 

khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý năm 2020; Kế hoạch số 79/KH-UBND 

ngày 21/5/2021 triển khai thi hành Luật Cư trú; Kế hoạch số 106/KH-UBND 

ngày 25/6/2021 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 

219/KH-UBND ngày 13/12/2021 triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 

10/12/2021 triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý. 

- Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cư trú, Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 100 đại biểu là 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Lãnh đạo các 

sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố, báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh; biên soạn 23 đề cương, tài liệu tuyên truyền (08 Đề 

cương truyền truyền 08 luật, gửi đến 1.208 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân và 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên 

Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 15 tài liệu, tờ gấp tờ gấp tìm hiểu 

pháp luật về cư trú, phòng, chống HIV, xử lý vi phạm hành chính  đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, Trang 

Thông tin điện tử Sở Tư pháp, chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp 

luật Tuyên Quang; in 27.000 tờ gấp cung cấp cho Nhân dân ở cơ sở) . 

6.2. Kết quả tuyên truyền pháp luật về bầu cử 

- Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 11/3/2021 về 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành Văn bản số 219/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL, ngày 23/3/2021, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham 

gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Kết quả, toàn tỉnh có 12.140 

người tham gia dự thi với 13.589 lượt dự thi, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.  

- Xây dựng Chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp 

và Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. Biên 

soạn 20 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử, đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang và chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang; tiếp cận 10.897 lượt người xem, thu hút 1.988 lượt người tương tác, 

chia sẻ; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng tài 

liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34815&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34815&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34028&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34028&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34028&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34260&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34260&a=1
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có nội dung tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho 515 cán bộ quản lý, giáo viên 

phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các trường tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh 

niên tổ chức Hội thi “Lá phiếu trách nhiệm”, thu hút 45.230 lượt thí sinh tham 

gia. 

6.3. Kết quả tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 

- Sở Tư pháp biên soạn 29 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh, 01 bộ tài liệu tổng hợp các quy định của pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật Tuyên Quang và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; ban hành 02 văn 

bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân khai thác, sử dụng tài liệu. 

- Sở Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, hướng 

dẫn sử dụng Bộ tài liệu truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh tại Hội 

nghị giao ban báo chí của tỉnh. 

6.4. Việc tổng kết Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 361/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

hướng dẫn tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án 

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tổng kết 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh và tổng kết các 

Đề án thuộc Chương trình3. 

6.5. Việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Sở Tư pháp hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã 

thuộc huyện nghèo, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân thực 

hiện xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống theo quy định của Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg; thực hiện xử lý đối với Tủ sách pháp luật đã được thành lập 

theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ. Toàn tỉnh có 83/83 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện 

nghèo; 41/41 đơn vị của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện 

xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống; các Tủ sách pháp luật xây dựng theo 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

được xử lý sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - 

                                        
3 Gồm: (1) Báo cáo số 158/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp về Tổng kết Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg; (2) Báo cáo số 164/BC-STP ngày 

03/8/2021 của Sở Tư pháp về tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông  tin  t rong  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021”; (3) Báo cáo số 163/BC-STP ngày 03/8/2021 của  

Sở Tư pháp về tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai  đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34607&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34607&a=1
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Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài 

liệu pháp luật theo quy định về quản lý tài sản công. 

6.6. Việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” 

- Sở Tư pháp đã thực hiện tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh4. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 

29/9/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm”; ban hành 06 văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc Cuộc 

thi; vận hành website Cuộc thi tại địa chỉ https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn. 

Kết quả thu hút 12.116 người tham gia dự thi với 20.781 lượt thi. 

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo 

dục pháp luật Tuyên Quang; thực hiện cập nhật 293 tin, bài, văn bản, thu hút 

trên 50.000 lượt truy cập. Toàn tỉnh hiện có 02 Cổng Thông tin điện tử và 35 

Trang thông tin điện tử tổng hợp. Các Cổng/Trang Thông tin điện tử đều xây 

dựng chuyên mục PBPGDPL, như: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang (đường link https://tuyenquang.dcs.vn) xây dựng chuyên mục 

“Tài liệu tuyên truyền”; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (đường link 

https://tuyenquang.gov.vn) xây dựng chuyên mục “Thông tin tuyên truyền”, 

“Phổ biến, giáo dục pháp luật”; Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (đường 

link https://tuphaptuyenquang.gov.vn) xây dựng chuyên mục “Phổ biến, giáo 

dục pháp luật”, trong đó đăng tải, cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp 

luật về PBGDPL, tin tức, hoạt động, tài liệu pháp luật, ngoài ra, còn có các 

chuyên mục khác theo lĩnh vực hoạt động của ngành cũng đăng tải đầy đủ 

thông tin, tài liệu pháp luật; các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn 

vị có các chuyên mục tuyên truyền pháp luật, như: “Phổ biến, giáo dục pháp 

luật”, “Hỏi- đáp pháp luật”, “Tư vấn hỏi đáp chính sách pháp luật”, “Chính 

sách thuế”,“Bảo hiểm xã hội”... 

- Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
PBGDPL; đã đăng tải 31.436 tài liệu tuyên truyền pháp luật trên internet, triển 

khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do cấp trên tổ chức; Tỉnh đoàn 
chủ trì tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” thu hút 42.530 lượt 
người dự thi; Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải 

cách hành chính năm 2021” với 49 người tham gia; biên soạn 88 bộ tài liệu 
tuyên truyền pháp luật, 45 tin về chính sách pháp luật; đăng tải 2.553 tin, bài, 

văn bản trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ 
biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, chia sẻ 220 tin, bài trên Fanpage Phổ 

                                        
4 Báo cáo số 164/BC-STP ngày 03//8/2021. 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
https://tuyenquang.dcs.vn/
https://tuyenquang.gov.vn/
https://tuphaptuyenquang.gov.vn/
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biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; tiếp cận 33.210 lượt người xem, 
thu hút 4.980 lượt người tương tác, chia sẻ..  

6.7. Việc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80 -KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 -CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

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

nhân dân 

-  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 25/5/2021 

thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ; Kế hoạch số 210/KH-

UBND ngày 27/11/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”. 

 - Các cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực 

hiện.  

6.8. Tư vấn kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 về công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 

3.686 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó có 91 báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 241 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.354 tuyên 

truyền viên pháp luật cấp xã. Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho 237 lượt báo cáo viên pháp luật; biên soạn 08 đề 

cương giới thiệu luật, 03 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh, bầu cử, cư trú gửi đến 1.106 lượt báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.  

6.9. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và 

các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm  

- Sở Tư pháp đã thực hiện 06 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động cho 

364 người dân tại các xã thuộc huyện Yên Sơn; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh 

tổ chức 02 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động cho 101 người dân tại xã Hồng 
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Quang, huyện Lâm Bình. Chủ trì, phối hợp tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, bòi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.095 đại biểu5. 

- Sở Tư pháp biên soạn 30 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh cung cấp cho các cấp, các ngành và đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, hướng dẫn sử 

dụng Bộ tài liệu truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh tại Hội nghị giao 

ban báo chí của tỉnh. 

6.10. Kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 về 

tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; 

ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/9/2021 về tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”, là một trong 

những hoạt động trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật của tỉnh, 

kết quả đã có 12.116 người tham gia dự thi với 20.781 lượt thi. 

- Các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế 

của cơ quan, đơn vị, đã tổ chức 136 hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa thu hút 

20.400 lượt người tham dự; tổ chức 03 hội thi, thu hút 334 lượt người tham gia; 

treo 413 băng zôn; cung cấp 414.950 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; thực 

hiện 877 chương trình phát thanh, tin, bài tuyên truyền pháp luật. 

6.11. Việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của 

Bộ Tư pháp Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

UBND tỉnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ đầu (năm 2019 - 2020), báo cáo 

Bộ Tư pháp theo quy định6. Sở Tư pháp đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp Quy định Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

7. Kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL 

                                        
5 (1) Hội nghị triển khai Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng cho 100 đại biểu; (2) Lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dụ c pháp luật trong nhà trường  

cho 515 đại biểu; (3) Hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống Bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới 

cho 170 đại biểu; (4) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa  văn  bản  

quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho 60 đại biểu; (5) Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về đăng ký biện pháp bảo đảm cho 150 đại biểu;  (6) Hội nghị trực tuyến  

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi  phạm hành chính 2021 cho 1.100 đại biểu. 
6 Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 27/02/2021.  
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Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 13.779 buổi tuyên 

truyền pháp luật cho 2.065.738 lượt người7; tổ chức 159 cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật, thu hút 172.316 người tham gia8; biên soạn, cung cấp 572.743 bộ tài liệu 

tuyên truyền pháp luật, trong đó đăng tải trên internet 31.747 bộ9.  

8. Kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-

HĐPH ngày 23/9/2021 về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2021; hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tổ chức tự kiểm 

tra việc thực hiện công tác PBGDPL năm 2021; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm 

tra theo quy định. 

9. Việc bảo đảm kinh phí thực hiện công tác PBGDPL   

Năm 2021, UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện công tác PBGDPL toàn 

tỉnh là 6.158.933860 đồng, trong đó, kinh phí cấp tỉnh là 5.265.023.860 đồng, 

cấp huyện là 442.340.000 đồng, cấp xã là 451.570.000 đồng. 

(Thống kê tình hình tổ chức và hoạt động PBGDPL tại Biểu số 01). 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ 

tịch UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời 

ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; đã 

tư vấn cho UBND tỉnh các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của công 

tác PBGDPL. 

- Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp được quan tâm thực hiện; thành viên 

Hội đồng phát huy được vai trò, trách nhiệm trong tư vấn, hướng dẫn tổ chức 

thực hiện công tác PBGDPL; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có trọng 

tâm, trọng điểm, chấp hành tốt chế độ báo cáo theo quy định (Thống kê số liệu 

chấp hành chế độ báo cáo tại biểu số 02) . 

                                        
7 Cấp tỉnh thực hiện 7.796 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1.669.529 lượt người; cấp huyện thực hiện 

966 buổi tuyên truyền pháp luật cho 52.767 lượt người; cấp xã thực hiện 5.017 buổi tuyên truyền pháp luật cho 

343.442 lượt người. 

8 Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm 

ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20 năm ngày toàn dân  

phòng cháy chữa cháy”, thu hút 20.161 người dự thi; Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ 

chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ, thu hút 69 thí sinh dự thi; Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh 

đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi "Lá phiếu trách nhiệm" thu hút 45.230 người dự thi; Sở Tư pháp tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thu hút 12.116 người tham gia dự thi với 

20.781 lượt thi. 
9 Cấp tỉnh cung cấp 555.001 tài liệu pháp luật, trong đó có 31.74 7 tài liệu đăng tải trên Internet; cấp 

huyện cung cấp 7.025 tài liệu pháp luật; cấp xã cung cấp 10.717 tài liệu pháp luật.  
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Hoạt động của Hội đồng được đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình 

trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19; quan tâm định hướng nội dung 

PBGDPL đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đổi mới về phương 

thức PBGDPL theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.   

 2. Tồn tại, hạn chế 

Hoạt động PGGDPL cho nhân dân ở cơ sở bằng hình thức tuyên truyền 

miệng còn ít do ảnh hưởng của dịch Covid- 19. 

  III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

thường xuyên rà soát kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh khi có sự thay đổi. 

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; tư vấn cho UBND cùng cấp các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng, lựa chọn 

nội dung PBGDPL, lồng ghép các hoạt động để bảo  đảm có trọng tâm, trọng 

điểm, không trùng lắp. 

3. Tư vấn ban hành Kế hoạch hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm hiệu quả. 

4. Tư vấn cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027 và các kế hoạch thực hiện các Đề án thuộc 

Chương trình và triển khai thực hiện. 

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh năm 

2021, phương hướng hoạt động năm 2022./. 

 

 Nơi nhận: 
- HĐPH PBGDPL TW; 
- TT Tỉnh ủy;                    
- TT HĐND tỉnh;                                          (b/cáo);                                                          
- UBND tỉnh;  
- Đ/c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh,  
  CT HĐPH PBGGDPL tỉnh 
- Thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh; 
 - HĐPH PBGDPL các huyện, TP; 
- Webside PBGDPL;        
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thị Thược 
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