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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật  

  

Thực hiện Công văn số 2384/VP-THNC ngày 02/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Khoa học và Công 

nghệ (gọi tắt là Sở KH&CN) báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT 

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

Từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 ra đời, để thực hiện tốt 

và đạt hiệu quả, hàng năm Sở KH&CN đã bám sát Kế hoạch PBGDPL của 

UBND tỉnh để cụ thể hóa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyên 

truyền PBGDPL tại Sở KH&CN đến toàn thể công chức, viên chức người lao 

động tại đơn vị và đã ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện như sau: số 

13/KH-SKHCN ngày 25/3/2013 của Sở KH&CN triển khai công tác PBGDPL 

năm 2013; số 08/KH-SKHCN ngày 13/02/2014 của Sở KH&CN triển khai công 

tác PBGDPLnăm 2014; số 39/KH-SKHCN ngày 16/6/2015 của Sở KH&CN triển 

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

về tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL nâng cao nhận thức và ý ức chấp hành 

pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân từ năm đến năm 2020; số 19/KH-

SKHCN ngày 03/3/2015 của Sở KH&CN triển khai công tác PBGDPL năm 2015; 

số 11/KH-SKHCN ngày 03/3/2016 của Sở KH&CN triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2016; số 08/KH-SKHCN ngày 09/02/2017 của Sở 

KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2017; số 12/KH-SKHCN ngày 

28/02/2018 của Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2018; số 

17/KH-SKHCN ngày 27/02/2019  của Sở KH&CN về việc triển khai công tác 

PBGDPL năm 2019; số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của Sở KH&CN việc 

triển khai công tác PBGDPL năm 2020; số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của 

Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020; số 29/KH-SKHCN 

ngày 27/1/2021 của Sở KHCN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2021; số 

11/KH-SKHCN ngày 04/3/2022 của Sở KHCN việc triển khai công tác PBGDPL 

năm 2022 và số 47/KH-SKHCN ngày 05/5/2022 của Sở KHCN tổ chức tuyên 

truyền, nâng cao kiến thức pháp luật năm 2022. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và 

thành viên Hội đồng  

Sở KH&CN bố trí ổn định 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở là thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh hàng năm thường xuyên phối hợp thực hiện 
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tham gia đầy đủ các nội dung của Hội đồng phối hợp PBGDPL và báo cáo kịp thời 

đầy đủ theo quy định. 

3. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Từ năm 2012 đến nay Sở KH&CN luôn kịp thời xây dựng kế hoạch hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung chủ yếu 

và tập trung tuyên truyền về tìm hiểu mục đích ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vị trí, vai trò và những điểm mới của Hiến Pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 và các văn bản QPPL của Trung 

ương địa phương, đặc biệt là các văn bản QPPL về công tác quản lý nhà nước về 

lĩnh vực KH&C đến toàn thể công chức, viên chức , người lao đông và các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. 

4. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL 

 Hàng năm, Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền văn bản QPPL của trung 

ương, địa phương ban hành về lĩnh vực hoạt động KH&CN đang có hiệu lực thi 

hành bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp sinh hoạt Chi bộ, cuộc họp 

Giao ban, các lớp tập huấn, Hội nghị, hội thảo, các cuộc thanh tra, kiểm tra,…trên 

mạng nội bộ, trang website của Sở đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu sự điều 

chỉnh pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN nhằm nâng cao nhận thức, 

hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật để vận dụng vào thực tiễn, cụ thể: Trong 

thời gian qua, Sở KH&CN thường xuyên truyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình 

thức bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô 

trương, hình thức mà công tác PBGDPL vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả cao để 

đáp ứng thi hành pháp luật, cũng như nâng cao kiến thức pháp luật cho toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân và 

người nông dân trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh văn bản QPPL về lĩnh vực 

KHCN kịp thời, tiếp cận, nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách 

pháp luật của Nhà nước mới ban hành, đặc biệt là các văn bản QPPL về lĩnh vực 

KHCN, tài liệu kỹ thuật KHCN mới để áp dụng vào thực tiễn, cụ thể: 

Từ năm 2012 đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị 

được 126 cuộc/196 văn bản, tài liệu với khoảng 3.828 lượt người tham dự; trên 

trang website 79 văn bản; các cuộc họp, thanh tra, kiểm tra được 133 văn bản, các 

văn bản tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các văn bản: Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2012;  Luật KH&CN năm 2011; Luật Sở Hữu trí tuệ 2005; Luật 

Năng lượng nguyên tử 2008; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007; Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017; Phòng chống tham nhũng 2018; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính 2021,… và các văn bản dưới luật. 

Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua hình thức như: xuất bản được 

10.250 bản tin KH&CN; Tạp chí tia sáng 1.131 cuốn; Tạp chí KH&CN Việt 

Nam 2.380 cuốn; 433 Chuyên mục KH&CN trên báo Lạng Sơn; 136 chuyên mục 
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KH&CN và đời sống  trên đài phát thanh truyền hình; xuất bản bản tin TBT được 

5.160 bản tin. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào ứng dụng KH&CN 

phục vụ sản xuất đời sống người dân và một số văn bản QPPL quy định chính 

sách pháp luật Hàng rào kỹ thuật, các thông tin cảnh báo có ảnh hưởng đến hoạt 

động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nhằm tránh được những rủi ro thương 

mại trong hoạt động kinh doanh, các thông báo của WTO và các câu hỏi liên quan 

đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của các tổ chức cá nhân,... 

Bên cạnh đó đơn vị hưởng ứng, phát động các cuộc thi trực tuyến, như: 

Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bon mìn , vật nổ do chiến tranh 

để lại”; phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” có 16/16 đoàn viên tham 

gia dự thi trực tuyến. 

5. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL 

Từ năm 2012 đến nay Sở KH&CN chưa được UBND tỉnh giao cũng như 

phối hợp thực hiện triển khai các chương trình, đề án về PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh. 

6. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL 

a) Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về 

PBGDPL.  

Sở KH&CN luôn bố trí 01 Lãnh đạo là thành viên Hội đồng PBGDPL cấp 

tỉnh và bố trí ổn định 01 công chức là Trưởng phòng chuyên môn có đủ năng lực, 

trình độ chuyên môn đáp ứng theo quy định làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

 b) Về kinh phí cho công tác PBGDPL:  

Từ năm 2012 đến đến 30/6/2021 Sở KH&CN được cấp từ nguồn chi khác 

20.000.000 đồng; từ năm 2018 đến nay Sở KH&CN không được cấp kinh phí về 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, Sở KH&CN bố trí tuyên truyền 

PBGDPL lồng ghép vào các chương trình, đề tài, dự án… để phục vụ công tác tổ 

chức tuyền truyền và đầu tư trang thiết bị thiết yếu để đáp ứng công việc tuyên 

truyền PBGDPL tại đơn vị. 

7. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong PBGDPL 

Trong thời gian qua Sở KH&CN đã thực hiện tốt và hiệu quả công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình thi hành pháp luật về công tác 

quản lý nhà nước lĩnh vực KH&CN còn một số bộ phận, cá nhân công chức, viên 

chức do công việc nhiều và lĩnh vực đa ngành nên chưa nghiên cứu được sâu về 

các quy định nên đã lúng túng trong việc áp dụng quy định pháp luật và thực tiễn 

nhiệm vụ được giao,  

8. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật  

Trong  thời gian qua công tác PBGDPL đã giúp chuyển biến, nâng cao hiểu 

biết, ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể công chức, viên chức, người lao 
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động và các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, góp phần phát 

triển kinh tế, trật tự an toàn ninh chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN 

NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL  

Tại khoản 2 Điều 39 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định 

“2. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ PBGDPL của năm sau, cơ quan, tổ chức xây 

dựng dự toán kinh phí PBGDPL và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước 

của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước”, tuy nhiên từ năm 2017 đến nay chưa được quan tâm phân bổ 

kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL tại Sở.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và các ngành liên quan thường xuyên quan tâm 

phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ công tác PBGDPL.  

2. Hàng năm Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức mở lớp tập 

huấn kỹ năng về tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL của Sở. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở KH&CN gửi Sở 

Tư pháp tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:                                           

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, ĐV trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai).                              

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

 

 

 



Phụ lục II 

BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN  

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2022 của Sở KH&CN) 

 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

 

Stt 

Văn bản quy phạm 

pháp luật 

Các loại văn bản hành chính 

Ghi chú 
Chỉ thị 

Kết 

luận/Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công văn/ 

Hướng dẫn 

Văn bản 

khác 

 

Ghi rõ tên loại văn 

bản, số, ký hiệu và 

trích yếu 

0 0 0 0 0 0 0  

 Tổng số 0 0 0 0 0 0 0  

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai 

STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ trì thực hiện Tên đề án 
Số/ngày/ tháng/năm 

ban hành 
Cơ quan phối hợp Cấp trình/ban hành 

   0 0 0 0 

3. Hội đồng phối hợp PBGDPL  

STT Văn bản kiện toàn Hội 

đồng theo Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg 

(Số, ngày tháng) 

Chủ tịch Hội đồng  

(nêu rõ chức danh lãnh đạo 

tham gia) 

Số lượng 

thành viên 

Thành phần  

tham gia  

Kinh phí hoạt động của 

Hội đồng 

 0 0 0 0 0 
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4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

4.1. Ở cấp tỉnh 

STT 
Số lượng BCVPL 

hiện tại 

Định kỳ rà soát, kiện toàn 

BCVPL của cơ quan 

Đánh giá việc tham gia hoạt động PBGDPL 

của BCVPL hàng năm 

Hàng năm Theo giai đoạn Hiệu quả 
Tương đối hiệu 

quả 

Không hiệu 

quả 

Có báo cáo viên 

không tham gia 

hoạt động PBGDPL 

1 01 01 01  x   

5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL 

Hình thức 

PBGDPL có hiệu 

quả đang triển 

khai thực hiện 

 

Việc xây dựng, vận 

hành Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL  

Số lượng trung 

bình tin, bài 

PBGDPL hàng 

năm được cập nhật 

trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

của cơ quan, địa 

phương 

 

 

Số tài liệu PBGDPL được 

phát hành trung bình hàng 

năm  

Thống kê Chuyên trang, chuyên 

mục về pháp luật trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

(đề nghị nêu rõ số lượng, tên 

chuyên trang, chuyên mục trên 

báo viết, báo điện tử, kênh sóng 

phát thanh, truyền hình 

-             

Số lượng các văn 

bản, tài liệu 

được dịch ra 

tiếng dân tộc 

thiểu số 

Đã xây 

dựng 

Chưa 

xây 

dựng 

Tổng 

số 

Trong đó: Số 

lượng tài liệu 

đăng tải trên 

Internet 

Tổ chức Hội 

nghị, Hội thảo, 

lớp tập huấn, 

x  1.900 19.000 

- 10.250 bản tin 

KH&CN 

- 1.131 cuốn; 

- 433 Chuyên mục KHCN trên 

báo Lạng Sơn; 

- 136 chuyên mục KHCN và 

0 
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trên trang 

Website 

Tạp chí 

KH&CN Việt 

Nam 2.380 cuốn 

- 5.160 bản tin 

- 79  Văn bản 

đời sống  trên đài phát thanh 

truyền hình. 

 

6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (Nếu có) 

Giai 

đoạn 

Tên 

mô 

hình/ 

biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện PBGDPL 

cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm 

Việc đánh 

giá, giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh phí thực 

hiện (hàng năm 

hoặc theo hoạt 

động) 

Người thực hiện 

trực tiếp (là ai, số 

lượng tham gia) 

 

2012 đến 

30/6/2022 

Biện 

pháp 

Lớp tập 

huấn trực 

tiếp dành 

cho các tổ 

chức, cá 

nhân 

Quy định 

pháp luật 

Theo lĩnh 

vực ngành 

đơn vị tổ 

chức quản 

lý nhà 

nước được 

giao 

Bài giảng ngắn gọn xúc 

tích, có ví dụ thực tiễn 

20.000.000 (từ 

năm 2012 đến 

2017 

- Người thực 

hiện: Sở KH&CN 

- Người tham gia: 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Tuyên 

truyền trên 

trang 

website 

- Cập nhật kịp thời 

VBQPPL lên mạng nội bộ 

(LAN), trên trang website 

- Tin bài mạng nội bộ 

Không 

- Người thực 

hiện: Sở KH&CN 

- Người tham gia: 

công chức, viên 
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(LAN), trên trang website  

ngắn ngọn xúc tích đọc dễ 

hiểu, dễ nghiên cứu 

chức, người lao 

động và các tổ 

chức, cá nhân 
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