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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯỚNG HÓA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 421/BC-UBND Hướng Hóa, ngày 08 tháng  10 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Trị tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật”; UBND huyện 

Hướng Hóa báo cáo kết quả, như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT VÀ CHỈ ĐẠO, TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” 

1. Công tác phổ biến, quán triệt  

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 ra đời và quy định “Ngày 09 

tháng 11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Sau 5 năm thực hiện Ngày pháp luật đã được cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, triển khai, phổ biến, 

quán triệt nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc 

theo Hiến pháp và pháp luật. 

Để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm thu hút sự quan tâm của cộng 

đồng xã hội trong xây dựng và thi hành pháp luật; chú trọng đánh giá, xây dựng 

các nội dung của công tác PBGDPL gắn với hoạt động chuyên môn của từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Để triển khai có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”, từ năm 2013 đến nay, UBND huyện đã ban hành 06 kế hoạch và 03 

công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Đồng thời, giao cho Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực 

hiện Ngày pháp luật trên địa bàn, qua đó, phân công cụ thể cho các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có 

hiệu quả quy định về “Ngày pháp luật”, làm cho “Ngày pháp luật” trở thành 

đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp 

và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới 

về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Kết quả đạt được 
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UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện tích cực tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 

triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức, nội 

dung đa dạng, phong phú và đạt được kết quả cao, cụ thể như sau: 

- Năm 2013, UBND huyện đã tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật” thông 

qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Luật như Phổ biến giáo dục pháp luật, 

Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

Luật Phòng chống tham nhũng, cho 200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các phòng, ban, ngành trực thuộc huyện gắn 

với trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 4 đồng chí được Bộ Tư pháp 

tặng thưởng. 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện) 

phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình huyện thực hiện chuyên mục “Ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp 

và tại trụ sở làm việc của Phòng Tư pháp. 

- Năm 2014, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại huyện, với hình thức tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai, Luật  Tiếp công 

dân và các văn bản QPPL liên quan, với 200 đại biểu tham dự, thành phần gồm có 

các cán bộ chủ chốt huyện, các phòng, ban ở huyện, các thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch  HĐND, 

UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN, công chức tư pháp các xã, thị trấn phụ trách công 

tác PBGDPL trên địa bàn huyện. 

- Năm 2015, UBND huyện tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật” nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hình thức tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội và HĐND, Nghị định số 34/2014NĐ-CP ngày 29/4/2014 về Quy 

chế khu vực biên giới, đất liền nước Cộng hòa XHCNVN và các văn bản liên 

quan, với 200 đại biểu tham dự, gồm toàn thể cán bộ chủ chốt các cơ quan các 

phòng, ban, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch 

Mặt trận TQVN, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

- Năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Trung 

tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện tổ chức ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, bằng hình thức tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật an toàn giao thông, Nghị định số 

46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, lĩnh vực đất đai, hộ tịch và các 

chính sách bảo trợ xã hội … cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các 

thôn của xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. 

- Năm 2017, UBND huyện chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, 

giáo dục pháp luật (Phòng Tư pháp) tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật 

Việt Nam” năm 2017, bằng hình thức triển khai Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017 - 2021, đồng thời tập huấn nghiệp vụ chuyên môn công tác chuẩn tiếp cận 
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pháp luật của người dân tại cơ sở, cho 63 đại biểu, thành phần gồm có đại diện 

lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn trên đại bàn huyện. 

- Năm 2018, UBND huyện xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật 

Việt Nam” năm 2018 và chỉ đạo Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) xây dựng kế hoạch, nội dung, 

chương trình tổ chức “Ngày pháp luật”, lựa chọn các hình thức triển khai thiết 

thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện dựa vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, lựa 

chọn hình thức phù hợp để tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật” gửi 

báo cáo về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. 

Ngoài ra, công tác triển khai tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” đã được các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chú trọng triển khai thực hiện tốt và phát 

huy được hiệu quả. Kết quả sau 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật”, UBND huyện 

đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện 680 đợt tuyên truyền, với 45.097 

lượt người tham dự, chủ yếu bằng hình thức tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên 

truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trên địa bàn.  

Bên cạnh đó, hàng tháng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm duy trì 

hoạt động thường xuyên và tùy vào điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương của mình chủ động lựa chọn hình thức triển khai “Ngày pháp luật” phù 

hợp như: lồng ghép với tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền cổ động 

trực quan về Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật, treo băng rôn, 

khẩu hiệu, cờ trên các trụ sở cơ quan, các tuyến đường chính, địa điểm công 

cộng… nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành 

pháp luật của toàn thể cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân. 

2. Đánh giá hiệu quả của mô hình “Ngày pháp luật” đối với sự chuyển 

biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân 

Qua 5 năm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam”, trên địa bàn 

huyện Hướng Hóa đã thực sự có tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội 

của cán bộ và nhân dân. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời, thu 

hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của 

Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý 

sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, 

nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; 

góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và thực thi pháp luật. 

- “Ngày pháp luật” trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn 

vị, địa phương, thông qua đó, kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp 

nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng 

hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, từ chỗ nâng cao nhận 

thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng 

lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 
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III. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

1. Khó khăn, hạn chế: 

- Mô hình “Ngày pháp luật” là một loại hình tuyên truyền dễ bị hòa lẫn trong 

các hoạt động tuyên truyền chung, do đó, sức lan tỏa chưa cao, có lúc, có nơi còn 

hình thức, thiếu tính sáng tạo. 

- Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số 

xã trình độ chuyên môn còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tham 

mưu cấp ủy, chính quyền địa phương.  

- Kinh phí, cơ sở vật chất bố trí triển khai thực hiện hoạt động “Ngày pháp luật” 

chưa được bố trí, các cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng trong nguồn kinh phí phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tuy nhiên kinh phí hoạt động này còn hạn chế, chưa đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2. Nguyên nhân: 

- Một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa nhận thức đầy đủ đúng đắn, sâu 

sắc về vai trò của “Ngày pháp luật”. 

- Nội dung và hình thức triển khai “Ngày pháp luật” ở một số đơn vị, địa 

phương chưa phong phú, đa dạng nên chất lượng hiệu quả chưa cao.  

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở một số xã, thị trấn trình độ chuyên 

môn còn hạn chế và chưa đồng đều, chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Kinh phí triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” chưa được bố trí kịp thời 

nên hoạt động gặp nhiều khó khăn.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về “Ngày Pháp 

luật” theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức “Ngày pháp luật” gắn với 

đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Coi trọng công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát 

huy các mô hình làm hay, sáng tạo, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. 

4. Gắn sinh hoạt “Ngày pháp luật” với lĩnh vực chuyên môn và đặc thù của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo 

chuyên để sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng đảm bảo có nề nếp và hoạt động 

hiệu quả. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật nói chung và triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” nói riêng cho 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đảm bảo hoạt động có hiệu quả.  



7 
 

2. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập 

thể và cá nhân tiêu biểu, gương điển hình trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, trong đó có hoạt động “Ngày pháp luật Việt Nam”. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của UBND huyện Hướng Hóa./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
-  Sở Tư pháp tỉnh;     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- C, PVP, CVvx;  

- Lưu: VT, TP.                                                                                    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Phạm Trọng Hổ 
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