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BÁO CÁO
Về công tác phổ biến pháp luật năm 2022

Thực hiện Công văn số 14/CV-HĐPH ngày 17/10/2022 của Hội đồng phối 
hợp phổ biến pháp luật thành phố Chí linh về việc báo cáo công tác PBGDPL năm 
2022. Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo báo cáo kết quả phổ biến pháp luật trên địa 
bàn xã  Hưng Đạo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, 

Công chức Tư pháp chủ động tham mưu UBND xã ban hành các Kế hoạch công 
phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2022. Theo đó, đặt ra các mục tiêu 
chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, 
tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật 
trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến pháp luật, phát triển ổn định, bền vững, đi 
vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được 
thông tin về pháp luật của công dân trên địa bàn xã Hưng Đạo và đề ra các mục 
tiêu cụ thể cho từng nội dung công việc để tổ chức thực hiện công tác phổ biến 
pháp luật trên địa bàn xã, kết quả các mục tiêu đề ra đều đạt kết quả.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã, đồng thời, chủ động ban hành văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, triển khai công tác phổ biến pháp 
lật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 

2022 
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND thành phố 

Chí Linh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày19/7/2021 
của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”. Uỷ 
ban nhân xã Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 
1260/QĐ-TTg ngày19/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình 
“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn xã Hưng Đạo.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp
Tuyên truyền pháp luật trực tiếp là một trong những hình thức tuyên truyền 

hiệu quả với số lượng và đối tượng tuyên truyền rộng. Uỷ ban nhân dân xã đã tập 
trung tổ chức các hội nghị, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, lồng ghép tại 
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các cuộc họp giao ban, đã tổ chức được 01 cuộc truyên truyền trực tiếp cho hơn 40 
lượt người. Tham gia 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật 25 người tham gia.

Truyền thanh xã đã phát thanh; tiếp sóng sóng 15 tin, bài và tích cực, chủ 
động giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước có liên quan đến người dân và các văn bản quy phạm pháp luật mới 
ban hành trên hệ thống truyền than; đây là những kênh thông tin chính trong việc 
thông tin, định hướng, tuyên truyền các quy định pháp luật. 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức khác
Ngoài các hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu nêu trên, gắn với chức năng, 

nhiệm vụ và đối tượng tuyên truyền trong xã còn thực hiện việc phổ biến pháp luật 
thông qua các hình thức khác như: Thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; lồng ghép trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; pa nô, 
áp phích, khẩu hiệu, ký cam kết... góp phần truyền tải nhiều quy định pháp luật và 
nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành pháp luật.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Qua triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật của địa phương, có thể 

thấy công tác phổ biển pháp luật tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, 
trong đó rõ nét nhất là các ban, ngành đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, 
vai trò của công tác này trong đời sống xã hội, thực sự trở thành cầu nối để đưa 
pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội bằng pháp luật. 

Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới, có trọng 
tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt việc biên soạn và 
phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 
thi tìm hiểu pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật đã đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực. Hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về thực hiện chính quyền điện tử được chức nghiêm túc, thiết 
thực.

2. Tồn tại, hạn chế
Việc PBGDPL của một số đoàn thể còn thực hiện hình thức chung chung 

không có liệu, bài, nội dung tuyên truyền cụ thể.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Thiếu đồng bộ trong công tác phổ biến pháp luật.
Kinh phí tuy đã được bố trí nhưng ngân sách còn hạn hẹp. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
1. Về công tác PBGDPL
- Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bằng các hình thức phù hợp; 

trong đó tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022 và 
năm 2023; 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 
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pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai... 

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 
năm 2023 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 
địa phương.

2. Về công tác hòa giải ở cơ sở
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành.
- Phối hợp với ban dân vận trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực 

hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”.
- Triển khai thực hiện các đề án, chương trình phối hợp về hòa giải ở cơ sở; 

tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ tập huấn viên cấp 
huyện và hòa giải viên ở cơ sở.

3. Về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 
619/QĐ-TTg.

- Thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn 
mới nâng cao, huyện nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ 
quản lý, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật. Cung cấp, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho địa phương dưới hình 
thức âm thanh hoặc video.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của phổ biến pháp luật năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp thành phố Chí Linh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng
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