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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN DÂN TỘC 

Số:         /BC-BDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

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

 

 Thực hiện Công văn số 4008/STP-PBGDPL& TDTHPL ngày 29/10/2019 

của Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2019; 

 Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

30/9/2015 về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2018 về thực hiện Đề án “Đẩy 

mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 về triển khai công tác 

PBGDPL; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Ban Dân tộc đã 

xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện: Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 

12/4/2019 về thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”  tại xã 

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế 

hoạch số 16/KH-BDT ngày 27/02/2019 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 09a/KH-BDT ngày 12/02/2019 về triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; và Kế hoạch số 35/KH-BDT 

ngày 30/9/2019 về tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại một số 

huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/9/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh. 

Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 12/4/2019 về thực hiện 

Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”  tại xã Nhượng Bạn, huyện 

Lộc Bình và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đến nay đang trong quá trình 
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tổ chức triển khai thực hiện, dự kiến kết quả đạt được trong năm 2019 cụ thể 

như sau: 

- Tuyên truyền trên địa bàn tỉnh: 

+ Số lượng chuyên đề tuyên truyền: 06 chuyên đề. 

+ Số cuộc tuyên truyền: 12 cuộc (01 cuộc/ tháng). 

+ Phương thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng.   

- Tổ chức sơ kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020: 

+ Số cuộc sơ kết: 01 cuộc. 

+ Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị sơ kết: Tháng 10/2019 tại UBND 

xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Số lượt người tham dự Hội nghị: Đồng bào dân tộc thiểu số xã Nhượng 

Bạn, huyện Lộc Bình. 

 - Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL: Sử dụng 

nguồn kinh phí tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh. 

Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 27/02/2019 về tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đến nay đã tổ chức triển khai 

thực hiện xong, kết quả cụ thể như sau: 

- Số lượng chuyên đề phổ biến, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh: 03 chuyên 

đề. 

- Số cuộc tuyên truyền, phổ biến: 15 cuộc. 

- Số lượt người tham gia tuyên truyền, phổ biến: 100 người/cuộc. 

- Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL: Sử dụng 

nguồn kinh phí tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

3. Kết quả thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 

2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của 

UBND tỉnh. Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 09a/KH-BDT ngày 

12/02/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế 

hoạch số 35/KH-BDT ngày 30/9/2019 về tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục 

pháp luật tại một số huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đến nay đang trong quá 
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trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt thực hiện dự kiến đạt được đến 

ngày 31/12/2019 cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan: 

+ Số lượng chuyên đề tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan: 12 chuyên đề. 

+ Số cuộc tuyên truyền: 12 cuộc (01 cuộc/tháng). 

+ Số lượt người tham gia tuyên truyền, phổ biến: 23 người/cuộc. 

- Tuyên truyền, phổ biến tại một số huyện trên địa bàn tỉnh:  

+ Số lượng chuyên đề tuyên truyền, phổ biến: 03 chuyên đề. 

+ Số cuộc tuyên truyền: 05 cuộc (thực hiện trong tháng 10, 11/2019). 

+ Số lượt người tham gia tuyên truyền, phổ biến: 150 người/cuộc. 

- Hình thức tuyên truyền: Biên soạn và phát tài liệu, tuyên truyền bằng 

miệng và trình chiếu hình ảnh tại các Hội nghị, buổi sinh hoạt ngày pháp luật tại 

cơ quan. 

- Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL: Sử dụng 

nguồn kinh phí tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết số 09c/BTP/PBGDPL kèm theo). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong năm 2019, công tác PBGDPL của Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được 

những kết quả nhất định, hoàn thành các mục tiêu công tác theo kế hoạch năm 

đề ra. Đối với công tác soạn thảo, ban hành văn bản và tham mưu cho UBND 

tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành được trú trọng quan tâm về chất 

lượng, có hiệu lực và tính khả thi cao. 

Đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cũng như các kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

Các thành viên tham gia các cuộc tuyên truyền, PBGDPL đã phần nào 

nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà 

nước trong từng chuyên đề được nghe phổ biến, tuyên truyền. 

          2. Tồn tại, hạn chế 

Đối với các thành viên tham gia cuộc tuyên truyền, phổ biến: Nhìn chung 

các thành viên có trình độ, độ tuổi chênh lệch nhau tương đối lớn. Do đó khả 

năng nhận thức, tiếp thu các kiến thức chưa đồng đều. 

Đối với tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến: Toàn bộ các tài 

liệu trong quá trình phổ biến đều do các phòng chuyên môn, Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở và các cá nhân là cán bộ, công chức tự biên soạn, chuẩn bị. Do 

đó còn đơn điệu về nội dung. 
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Đối với báo cáo viên: Đội ngũ báo cáo viên còn thiếu nhiều kỹ năng, 

phương pháp truyền đạt, thiếu tính sáng tạo, không có nghiệp vụ sư phạm. 

Trong quá trình phổ biến còn nặng về lý thuyết, chưa đi sâu liên hệ thực tiễn. 

Đối với thời gian tuyên truyền: Do thời gian các cuộc tuyên truyền, phổ 

biến ngắn, chỉ từ 01 ngày, trong khi đó lượng kiến thức lại rất lớn. Chính vì vậy 

trong quá trình học tập các học viên chỉ nắm được một số nội dung khái quát, 

mang tính chung chung, chưa hiểu sâu được nội dung các chuyên đề. 

Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền: Hiện 

nay Ban Dân tộc đã trang bị các thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ 

quan. Tuy nhiên, khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn 

chế. Do đó, tính chuyên nghiệp trong quá trình truyền tải chưa cao. 

3. Nguyên nhân 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ban hành bộ tài liệu chuẩn để phục vụ 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Toàn bộ đội ngũ báo cáo viên đều là cán bộ, công chức thuộc Ban, kinh 

nghiệm công tác còn ít, không được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Điều này đã 

ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền. 

 Ban Dân tộc tỉnh không phải là đơn vị đào tạo nằm trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. Do đó ngân sách để mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu 

thực tế. 

4. Đề xuất, kiến nghị  

Đối với Trung ương: Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ dành cho đối tượng là các báo cáo viên cấp tỉnh, đặc biệt 

là các báo cáo viên đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững. Để từ đó nhằm trang bị cho đội ngũ báo cáo viên có đầy đủ về chuyên 

môn, nghiệp vụ công tác dân tộc nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật nói riêng. 

Đối với tỉnh: Cần quan tâm, chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn nữa việc tổ 

chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt là việc nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ 

cơ sở, đó là cơ sở lý luận để vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội; đồng thời 

cần chủ động nắm bắt mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

Đối với đội ngũ báo cáo viên: Cần tích cực, chủ động hơn nữa việc tìm tòi, 

cập nhật sáng tạo các kiến thức, các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công tác tuyên truyền; không ngừng 

đổi mới phương pháp tuyên truyền, truyền tải thông tin, tăng cường liên hệ thực 

tiễn với nội dung lý thuyết của bài học. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT NĂM 2020 
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1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 

và xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 

2020 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp. 

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các lĩnh vực công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác chuyên môn 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch 

PBGDPL đã ban hành, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về công 

tác PBGDPL, đổi mới nội dung, phương thức PBGDPL với phương châm 

hướng mạnh về cơ sở, tăng cường xã hội hóa đối với công tác PBGDPL. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai, thực hiện quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch triển khai Quyết định số 

705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên 

trang, chuyên mục trên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh – truyền hình… biên soạn 

các tài liệu pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh./.

             

Nơi nhận:                                                                   
- Sở Tư pháp;                                                        

- Lãnh đạo Ban;   

- VP, Ttra, các phòng CM;                                                                                 

- Lưu: VT.    

TRƯỞNG BAN 

                

 

 

 

 

 

 Triệu Văn Lạng 
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Biểu số: 09c/BTP/PBGDPL TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH NĂM 

2019 

 

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc 

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp  

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-BDT, ngày           tháng 11 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn) 

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh  

(người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

Phổ biến PL trực tiếp Thi tìm hiểu PL 
Số tài liệu PBGDPL được 

phát hành miễn phí (Bản) 

Số lượng tin bài về pháp 

luật được đăng tải, phát 

trên phương tiện thông 

tin đại chúng 

(Tin, bài) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Số cuộc 

(cuộc) 

Số lượt người 

tham dự 

(Lượt người) 

Số cuộc thi 

(cuộc) 

Số lượt 

người dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số 

Trong đó: Số 

tài liệu bằng 

tiếng dân tộc 

thiểu số 

Số người 

dân tộc 

thiểu số 

Số người có 

trình độ 

chuyên môn 

Luật 

Số người 

được bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ, 

kiến thức 

pháp luật 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

6 3 1 2 20 2.526 0 0 8 0 0 
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