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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 4281/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/11/2020 

của Sở Tư pháp tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

1. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật 

Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, Kế 

hoạch số 03/KH-BDT ngày 07/01/2020 về triển khai thực hiện công tác pháp 

chế năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-BDT ngày 06/02/2020 về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; Kế hoạch số 12/KH-BDT ngày 06/02/2020 về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 

16/3/2020 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 2020; Kế 

hoạch số 45/KH-BDT ngày 01/10/2020 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 2020.  

 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

Nhân dân; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm 

tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và 

các Kế hoạch của UBND tỉnh số 186/KH-UBND của UBND ngày 21/12/2019 

của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

22/01/2020 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 

21/01/2020 về quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

(XLVPHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND 

ngày 06/02/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng 
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Sơn năm 2020; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/5/2020 kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020;... 

Ban hành Báo cáo số 24/BC-BDT ngày 20/02/2020 về tổng kết 05 năm  

thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và 

ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 

2020; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xếp loại thực hiện nhiệm vụ cuối năm 

theo các tiêu chí và tiêu chí thành phần theo quy định gửi Sở Nội vụ và Sở Tư 

pháp thẩm định, đánh giá đảm bảo, kịp thời. 

2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật  

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Ban Dân tộc 

tỉnh có 03 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; Thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

Nhiệm vụ về công tác PBGDPL Ban Dân tộc tỉnh giao cho Phòng Nghiệp vụ 

chủ trì, tham mưu thực hiện. 

Công tác kiện toàn tổ chức, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác 

PBGDPL, Ban Dân tộc tỉnh có 01 công chức được công nhận là báo cáo viên 

pháp luật tỉnh tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn.  

3. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện phổ 

biến các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp đến toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động (CBCC, NLĐ) và đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. Hình thức tuyên truyền, thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, giao ban 

cơ quan, sinh hoạt công đoàn, “Ngày pháp luật” và trên hệ thống VNPT-iOffice 

của Ban Dân tộc tỉnh được toàn thể CBCC, NLĐ hưởng ứng và áp dụng vào 

công tác kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 

Tổ chức lồng ghép, triển khai tuyên truyền được 21 cuộc, với gần 270 lượt 

CBCC, NLĐ của cơ quan tham gia. Nội dung, tiếp tục triển khai các Luật, Nghị 

định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công 

tác dân tộc; Các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; phòng, chống 

các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy 

truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan; triển khai “Tháng an toàn vì an toàn thực phẩm” năm 

2020, “Tháng hành động vì trẻ em”; tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020; tuyên truyền kỳ họp thứ 8 Quốc hội 

khóa XIV; tuyên tuyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin, 130 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ 
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tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của 

Đảng; tuyên truyền Kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 45 năm 

ngày giải phóng Miền Nam; phổ biến Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của  Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức; tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật 

Bình đẳng giới; Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn 

bán hành giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ban hành Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 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 2020; Kế hoạch số 45/KH-BDT ngày 

01/10/2020 của Ban Dân tộc tỉnh 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 2020 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 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”; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh 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. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Sở Tư 

pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh mở được 20 hội nghị tại các xã  Đặc biệt khó khăn, xã An toàn khu, 

xã khu vực II với trên 1240 lượt người tham dự.  

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Ban Dân tộc 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BDT ngày 09/9/2020 về tổ chức hội nghị 

tuyên truyền thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 –2020” phối hợp với Đài 

phát thanh truyền hình tỉnh tuyên tuyền các nội dung theo Đề án; đã tổ chức 01 

hội nghị tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

của đồng bào dân tộc thiểu số về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xây dựng các 

phóng sự tại các thôn, bản còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

để phát trên sóng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

văn bản của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền phòng chống các hành 

vi sai phạm về pháo gắn với việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

qua mạng xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan do cấp trên chỉ đạo triển 

khai thực hiện... 



4 

 

 

(có Biểu số 9c/BTP/PBGDPL gửi kèm theo) 

4. Việc bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất dành cho công tác PBGDPL của 

Ban Dân tộc tỉnh được cấp trong năm là 300 triệu đồng tại Quyết định 2556/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 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 theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh. 

Trong năm 2020 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện kết quả giải 

ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch được giao. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, lãnh 

đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tới toàn thể CBCC, NLĐ 

của cơ quan đều đã nêu cao ý thức và chấp hành pháp luật tốt, chấp hành nghiêm 

chỉnh các nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

của công dân tại cơ quan và nơi cư trú, không có CBCC, NLĐ vi phạm pháp 

luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm chỉnh các 

quy định về chế độ đối với CBCC, NLĐ; thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu 

nhập và các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. 

Chủ động làm tốt công tác PBGDPL cho CBCC, NLĐ trong cơ quan; mở 

các đợt tập huấn cho nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 

dân tộc thiểu số nắm về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.  

Qua các đợt tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật của đồng bào 

được nâng lên, có ý thức hơn về những việc được làm, không được làm, góp 

phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện xây dựng 

và phát triển kinh tế, văn hóa–xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.   

          2. Một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

Nhận thức của một số CBCC, NLĐ về công tác tuyên truyền PBGDPL; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. 

Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác PBGDPL chủ yếu kiêm 

nhiệm nên khả năng giải quyết một số công việc được giao liên quan đến công 

tác tuyên truyền PBGDPL còn rất hạn chế. 

Đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế về 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, ảnh hưởng đến chất lượng công 

tác tuyên truyền. 

3. Đề xuất, kiến nghị  
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Đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở 

Tư Pháp tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch thường xuyên rà soát, 

đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của từng cơ quan, 

đơn vị.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, đảng viên 

và nhân dân; xác định rõ PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. 

2. Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL. Chú 

trọng phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành đến CBCC, NLĐ trong cơ quan và các đối tượng liên 

quan.  

3. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 

trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng 

nhiệm vụ của ngành. 

         4. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền PBGDPL tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành và nhân dân các dân 

tộc trên địa bàn tỉnh. 

         5. Làm tốt công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đến cán 

bộ, công chức trong cơ quan và các đối tượng liên quan. 

        6. Tiếp tục triển khai, thực hiện “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đẩy mạnh việc 

tuyên truyền, PBGDPL trở thành một việc thường xuyên và liên tục. 

        7. Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công 

tác PBGDPL, theo dõi việc thực hiện văn bản pháp luật gửi Sở Tư pháp, các 

ngành chức năng của tỉnh theo quy định.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2020 của Ban Dân tộc tỉnh gửi Sở Tư pháp tỉnh tổng hợp theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Sở Tư pháp;                                                        

- Lãnh đạo Ban;   

- Các phòng NV, VP, TTr;                                                                             

- Lưu: VT.    

TRƯỞNG BAN 

                

 

 

 

 

 

                 Vi Minh Tú 
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