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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:         /BC-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng  7  năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo  

Quyết định số705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính  phủ 

 

Thực hiện Công văn số 1107/UBND-NC ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trong tâm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) năm 2021. Sở Tài chính báo cáo tổng kết Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số705/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

Nhận thức được công tác tuyên truyền PBGDPL đóng vai trò quan trọng trong 

đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.  Sở Tài chính đã ban hành các 

văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị tổ chức quán triệt, 

phổ biến triển khai thực hiện Quyết định số705/QĐ-TTg. 

Cụ thể: Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 323/KH-STC ngày 14/02/2020 

của Sở Tài chính về về PBGDPL; Công văn số 1383/STC-VP ngày 30/06/2020 của 

Sở Tài chính về việc phổ biến quán triện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ bí mật nhà nước; Các văn bản khác của Sở Tài chính về việc phổ biến, quán 

triệt, triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh (Kế hoạch số 631/KH-UBND 

ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh về  thực hiện Đề án  tuyên truyền, phổ biến, tập 

huấn Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019; Kế hoạch số 

496/KH-UBND ngày 02/03/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam). 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

Xác định công tác PBGDPL luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong 
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quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, là trách nhiệm 

của toàn bộ hệ thống chính trị. Thời gian qua các cấp ủy đảng, các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác triển khai 

thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác PBGDPL, coi đây là nhiệm vụ chính 

trị chung gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số705/QĐ-TTg, Sở Tài chính đã 

lồng ghép vào các hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung 

ương và của Tỉnh như: Kế hoạch số 3298/KH-UBND ngày 30/10/2020 của UBND 

tỉnh và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGCPL, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kế hoạch số 2389/KH-UBND ngày 

7/8/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công 

tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 5/8/2020 

của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá hiệu quả của Chương trình, các Đề án của Chương trình 

Nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên; nhiều cấp ủy đảng đã coi PBGDPL là 

một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên quan tâm đổi 

mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ thị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ 

quan nhà nước, các đoàn thể và các doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức 

thực hiện. 

Bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác PBGDPL từng bước được củng cố, kiện 

toàn; nhiều cán bộ làm công tác PBGDPL đã được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp 

vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. 

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp đã thực hiện vai trò liên kết, 

phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 

công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL trong các nhà trường đã được quan tâm 

triển khai, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đối với thế hệ trẻ. 

Hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát và phục 

vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của mỗi bộ, ngành, địa phương; từng bước khắc 

phục được tính hình thức. Nguồn kinh phí bố trí phục vụ cho công tác PBGDPL đã 

được quan tâm đâu tư hàng năm. 
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Trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân 

dân ở nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương được nâng lên, các hình vi vi phạm 

pháp luật giảm dần, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác PBGDPL còn có một số những tồn 

tại, khó khăn và nguyên nhân như sau: 

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số705/QĐ-TTg và PBGDPL ở một số 

nơi chưa kịp thời, còn mang tính hình thức, chất lượng tuyên truyền pháp luật chưa 

cao. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên còn chưa đáp ứng được 

yêu cầu. 

- Một bộ phận cán bộ, công chức chưa tích cực tham gia vào các hoạt động 

PBGDPL; chưa thực sự gương mẫu chấp hành pháp luật từ đó làm ảnh hưởng 

không tốt đến công tác PBGDPL. 

- Chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL chưa đồng đều 

- Kinh phí và cơ sở vật chất dành cho công tác tuyên truyền PBGDPL chưa 

phân khai rõ ràng và chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đúng nhiệm vụ. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI 

I. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác PBGDPL 

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung Quyết định số705/QĐ-TTg cùng 

với việc triển khai mạnh mẽ chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW và thi hành luật PBGDPL; 

kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động PBGDPL với việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị tại các phòng chuyên mộn, đơn vị 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện PBGDPL của 

các đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL có chất lượng 

vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và 

chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL tốt. 

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa 

bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như an toàn giao thông, đất 

đai, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng,..chú trọng nhân 

rộng và phát huy mô hình, biện pháp PBGDPL mới phù hợp; tăng cường áp dụng 

công nghệ thông tin trong PBGDPL. 
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, phù hợp 

với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. 

II. Đề xuất kiến nghị 

- Tăng cường tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phấp luật cơ sở, nhằm nâng cao chất 

lượng công tác tuyên truyền PBGDPL. 

- Ưu tiên kinh phí đầu tư cơ sở vật chất đúng mức cho PBGDPL 

- Hàng năm xây dựng đề án PBGDPL cần trọng tâm, cụ thể, phù hợp với từng 

địa phương, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và 

các Đề án theo Quyết định số705/QĐ-TTg của Thủ tướng  Chính phủ của Sở Tài 

chính./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo sở ; 

- Lưu: VP, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Vũ Văn Thư 
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