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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng năm 2021
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số
28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi
hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai Kế hoạch
PBGDPL Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 ban hành theo Quyết định
số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo sơ kết công tác Phổ biến giáo dục
pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 như sau:
I. Kết quả đạt được
1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật
a. Xây dựng, ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật
- Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 04-KL/TW ngày
19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12//2003;
Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày
4/12/2020 về việc 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 phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành:
+ Quyết định số 04/QĐ-SVHTTDL ngày 26/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch
triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
+ Kế hoạch số 329/KH-SVHTTDL ngày 09/9/2019 về việc Thực hiện Đề án“
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai
đoạn 2019 - 2021”
+ Kế hoạch số 89/KH-SVHTTDL ngày 13/4/2021 về việc ban hành Kế khoạch
triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021.
- Thực hiện các Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các phòng, ban,
đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, PBGDPL và theo dõi, đôn đốc thực hiện trong nội
bộ các phòng, ban, đơn vị mình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định
pháp luật của Trung ương và địa phương về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia
đình cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức tự giác thực
hiện các quy định của pháp luật, đấu tranh phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong
thực thi pháp luật.
b. Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức, cán bộ làm công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định
về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử 01 đồng chí tham gia báo cáo viên cấp tỉnh của
ngành. Ngoài ra, để đáp ứng tốt yêu cầu phổ biến pháp luật, Sở VHTTDL đã thành lập
hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và chú trọng xây dựng đội ngũ, phân công cho
Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác do mình phụ trách. Đội ngũ làm công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
pháp luật; được cử tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên
truyền do UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức. Sở VHTTDL tạo điều kiện về thời gian,
cung cấp tài liệu liên quan để công chức, viên chức nghiên cứu, học tập nâng cao năng
lực tuyên truyền pháp luật.
- Tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong toàn ngành
- Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Luật,
Nghị định về văn hóa, thể thao và du lịch; những văn bản, quy định mới ban hành như:
Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Nghị định
93/2020/NĐ-CP về hướng dẫn luật thư viện; Nghị định 181/2013/NĐ-CP về hướng
dẫn luật quảng cáo; Nghị định 48/2019/NĐ-CP về quản lý phương tiện phục vụ về vui
chơi giải trí dưới nước; Nghị định 36/2019/NĐ-CP về hướng dẫn luật thể dục thể thao
sửa đổi; Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm…..
- Thanh tra Sở chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành
chính, Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực du lịch, Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thể thao; Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực karaoke vũ trường; Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; phòng cháy chữa cháy; phòng
chống bạo lực gia đình;
c. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới
- Thông qua các kỳ sinh hoạt, họp, hội nghị giao ban hàng tháng của Đảng ủy,
chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên… lồng ghép phổ biến các văn bản mới tới các cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm rõ để thực hiện, đăng tải thông tin
trên trang website của Sở; tổ chức tuyền truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam,
phát động tham gia các phong trào thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đoàn thể cấp
tỉnh tổ chức... duy trì thường xuyên công tác phổ biến pháp luật, quán triệt kịp thời đến
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhất là các quy định gắn
liền công tác chuyên môn, chế độ chính sách, phòng chống tham nhũng...
- 6 tháng đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền như: tuyên truyền Đại hội Đảng các
cấp, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền
công tác phòng chống dịch Covid-19,….
+ Chỉ đạo các địa phương triển khai 2060 lượt phát thanh trên hệ thống
truyền thành cơ sở; 60 pano độc lập tấm lớn diện tích trên 40m2; 8014 pano tấm

nhỏ, biển tường diện tích dưới 40m2; 245 hộp đèn giải phân cách; 76 cổng chào
điện tử qua đường; 2626 băng rôn, pano điện tử; 119926 cờ các loại; 115 bảng
led; Tuyên truyền lưu động xe ô tô, xe gắn máy 580 lượt …
+ Tổ chức 15 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền
phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng chống mua bán người cho
bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch lên Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng nhu cầu của tổ
chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật của
Nhà nước, các quy định của ngành khi đến liên hệ, làm việc.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết hồ sơ công việc
liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tiếp nhận đơn, thư hỏi đề nghị giải đáp
hoặc người dân trực tiếp đến cơ quan phản ánh... Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp trực tiếp,
trả lời, bằng văn bản, cung cấp tài liệu pháp luật, giới thiệu tra cứu văn bản trên trang
website của Sở đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, giải quyết vướng mắc trong quá trình tuân
thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; kết hợp công tác xử lý vi phạm hành chính về văn
hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền cho các đối tượng bị xử lý và tổ chức, cá nhân
liên quan.
d. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Trong 06 tháng đầu năm 2021 phối hợp thực hiện 02 cuộc thanh, kiểm tra
chuyên ngành đối với các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao
và du lịch trên địa bàn, trực tiếp kiểm tra tại 115 cơ sở dịch vụ các loại. Qua
kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra lập biên bản nhắc nhỡ 50 cơ sở kinh doanh các
loại hình dịch vụ thuộc ngành quản lý không đảm bảo các điều kiện theo quy
định; tịch thu tiêu hủy 3.000 tờ rơi, tờ gấp quảng cáo các loại phát hành trái quy
định. Xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức, 02 cá nhân với số tiền
17.000.000đ triệu đồng.
II. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở,
ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tạo thuận lợi cho đơn vị triển khai
thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các luật, văn bản quy
phạm pháp luật liên quan hoạt động quản lý nhà nước của Sở.
- Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của công tác giáo dục tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, Sở VHTTDL
đã tăng cường chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung, hình
thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng; chuyển tải kịp thời các quy định có liên
quan lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao
động về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng ý thức tôn trọng và chấp
hành nghiêm các quy định pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, bảo đảm sự hài

lòng của người dân, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp
luật của tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật thường xuyên, kịp thời các
văn bản, quy định của pháp luật mới trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu pháp luật.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các quy
định mới về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình để mọi người hiểu và
thực hiện.
2. Khó khăn, hạn chế
- Báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật làm kiêm nhiệm; công việc chuyên môn nhiều nên chưa dành nhiều
thời gian cho đầu tư chuyên sâu công tác tuyên truyền PBGDPL.
- Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền PBGDPL sử dụng từ nguồn chi
thường xuyên của Sở, nên có phần hạn chế; chưa có chế độ bồi dưỡng cho lực lượng
làm công tác tuyên truyền PBGDPL.
3. Kiến nghị, đề xuất
- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hằng năm cho công tác tuyên
truyền PBGDPL; tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm
chuyên môn nghiệp vụ, chế độ khen thưởng động viên kịp thời cho đội ngũ làm nhiệm
vụ tuyên truyền PBGDPL.
- Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ làm công
tác phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
của Sở Văn hóa, Thể thao du lịch báo cáo Bộ VHTTDL và Sở Tư pháp biết, tổng hợp
theo quy định./
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