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BÁO CÁO
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Thanh Lang

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Hà về việc Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật. UBND xã Thanh Lang báo cáo kết quả thực hiện như sau;

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL
1. Việc chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL
a) Việc ban hành văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật 
UBND xã đã quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ 

biến báo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, tài 
liệu liên quan về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị. Chỉ 
đạo cho các cán bộ, công chức nắm vững được các văn bản quy phạm pháp luật 
của nhà nước để thực hiện đúng pháp luật.

b) Tình hình quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.

Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các 
luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua các kế hoạch hàng năm; 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; 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; 

c) Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội 
quan tâm; hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác 
thi đua, khen thưởng; việc thực hiện trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương theo 
quy định của Luật PBGDPL. 

Phổ biến các văn bản, chính sách, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc 
cần định hướng dư luận xã hội; 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

2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng
UBND xã đã ban hành quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 về 

việc công nhận tuyên truyền viên Pháp luật xã Thanh Lang với 16 thành viên. 
Từng bước đội ngũ tuyền truyền viên đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả.  

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 
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hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
UBND xã chỉ đạo cho đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh xã về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được 14 lượt tin bài, đồng thời đưa tin thêm về các Luật khác 
gắn liền với đời sống của nhân dân như Luật Hôn nhân gia đình, một số điểm mới 
trong Bộ Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự 2015; Luật An toàn thông tin mạng 2015; 
Luật giao thông đường bộ 2008; Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Luật Bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (Công ước Quốc tế về quyền trẻ em); Luật 
Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,...

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 
a) Nội dung PBGDPL
Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Hình thức PBGDPL: 
Hàng năm UBND xã đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện trên 

thực tế các hình thức PBGDPL như:
- Kế hoạch công tác THPL về XLVPHC
- Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL
- Kế hoạch PBGDPL và TCPL
- Kế hoạch theo dõi THPL
- Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL
5. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường: 
Việc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với môn học giáo dục 

đạo đức, giáo dục công dân được gắn chặt. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo 
dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các 
môn học, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các khối lớp, cấp học và trình độ 
đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ. Qua đó giáo dục cho các 
em về Bộ luật Hình sự 2015; Luật An toàn thông tin mạng 2015; Luật giao thông 
đường bộ 2008; Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Luật Bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em năm 2004 (Công ước Quốc tế về quyền trẻ em); Luật Bảo vệ môi 
trường 2014 …

6. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL: 
Hàng năm UBND xã đã triển khia kế hoạch thực hiện Đề án “nâng cao chất 

lượng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật” theo kế hoạch chỉ đạo của UBND 
huyện Thanh Hà. 

7. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL
UBND xã đã ban hành quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 về 

việc công nhận tuyên truyền viên Pháp luật xã Thanh Lang với 16 thành viên, được 
kiện toàn theo từng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Chi phí cho hoạt động tuyên truyền viên pháp luật chưa được chi thường 
xuyên.

 8. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
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quan trong PBGDPL
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai 

trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, cơ quan thường trực Hội đồng, Ban Chỉ 
đạo công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã; nâng cao hiệu quả công 
tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

9. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL
Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức của người dân về việc tuân 

thủ, chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao, các tệ nạn xã hội được giảm 
thiểu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đời sống 
của nhân dân ngày càng được nâng lên.

II. ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Không)
Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn xã Thanh Lang báo cáo UBND huyện Thanh Hà được biết 
và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Hà;
- Lưu: VT-TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cảnh
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