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BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 749/STP-PBGDPL
ngày 21/5/2021 của Sở Tư Pháp về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng
đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam báo thể như sau:
I. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện
Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-STTTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 về tuyên
truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, 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 thông tin truyền
thông, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền
thông (STTTT) 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.
II. Kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Thông qua các kỳ sinh hoạt, họp, hôi nghị giao ban hàng tuần của cơ quan,
sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên kết hợp
tổ chức học tập, họp chuyên môn, trao đổi thông tin giữa các phòng, ban, đơn vị;
đăng tải thông tin trên trang website của Sở TTTT; tổ chức tuyên 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...
Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam, cơ quan Báo, đài
Trung ương, địa phương các cơ quan liên quan tuyên truyền bằng nhiều hình thức:
đăng các tin bài, phóng sự; tổ chức hội nghị tuyên truyền, cấp phát tài liệu cho các
địa phương, doanh nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền; thông qua tiếp xúc, đối
thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người dân,...
Bố trí công chức, viên chức thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các
quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực thông tin truyền thông trên Trang thông tin
điện tử của Sở TTTT đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra
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cứu nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành
thông tin truyền thông khi đến liên hệ, làm việc với Sở TTTT.
Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2021, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được triển khai kịp thời, Sở Thông
tin truyền thông đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức lớp tập huấn các văn bản
quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các đối tượng là đại
diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ
trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của Phòng vào tháng 7 năm 2021.
III.Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn
hướng dẫn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương
trong tỉnh đã tạo thuận lợi cho Sở TTTT 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 TTTT.
- 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
TTTT 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.
- 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 TTTT,
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu pháp luật.
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 TTTT, 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.
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Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm
2021 và nhiệm vụ trong thời gian đến. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng
Nam báo cáo Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Ban giám đốc
- Lưu: VT, TTra.
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