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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL 

GIAI ĐOẠN 2017-2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG CỦA  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số               /BGTVT-PC ngày         /         /2021 của  

Bộ Giao thông vận tải) 

 

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 

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg, xây dựng, ban 

hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định 

số 705/QĐ-TTg. 

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã quán triệt và tổ chức triển khai thực 

hiện đầy đủ nội dung Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 

2021; văn bản số 2588/BTP-PBGDPL ngày 25/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc 

triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg về ban hành Chương trình, phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Cụ 

thể: 

Ngày 13/7/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2024/QĐ-

BGTVT về ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ 

Giao thông vận tải giai đoạn 2017 – 2021. Căn cứ Chương trình tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2017 – 2021, các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 của cơ quan, đơn vị mình.  

Hàng năm, Bộ GTVT đều xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ (Quyết định số 4064/QĐ-BGTVT ngày 

19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2017; Quyết định số 3685/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2018 của Bộ GTVT; Quyết định số 2770/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2019 của Bộ GTVT; Quyết định số 2480/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2020 của Bộ GTVT; Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
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luật năm 2021 của Bộ GTVT) và đều có báo cáo kết quả thực hiện của từng năm 

gửi Bộ Tư pháp. 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Bộ GTVT tập 

trung vào các luật chuyên ngành về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 

nội địa, hàng hải, hàng không,...Nghị định và các thông tư hướng dẫn. Bên cạnh 

đó, Bộ GTVT cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cán bộ, 

công chức về đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước bằng pháp luật của ngành GTVT. Cơ sở vật chất, kinh phí cho 

PBGDPL luôn được bố trí đầy đủ để bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả 

chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL 

giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg. 

Về công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-

2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình): thực hiện Chương trình, Luật Phổ biến 

giáo dục pháp luật, trong Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL hàng năm của Bộ 

GTVT đều giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên tổ chức tự kiểm 

tra việc thực hiện Kế hoạch PBGDPL tại đơn vị từ đó phát hiện các vướng mắc 

và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời trong báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, 

PBGDPL 06 tháng, hàng năm và 05 năm. 

Về công tác tổng kết việc thực hiện Chương trình: định kỳ 06 tháng, hàng 

năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT đều thực hiện tổng kết và báo cáo công 

tác tuyên truyền, PBGDPL gửi về Bộ GTVT. Trên cơ sở đó, Bộ đã tổng kết, đánh 

giá và báo cáo công tác tuyền truyền, PBGDPL gửi Bộ Tư pháp. 

Thực hiện việc tổng kết Chương trình và các đề án theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1028/BTP-PBGDPL về 

hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12/7/2021 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch 

tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Bộ GTVT đã có 

văn bản số 3945/BGTVT-PC ngày 06/5/2021 về tổng kết Chương trình PBGDPL 

giai đoạn 2017-2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức tổng kết và 

báo cáo Bộ GTVT.  

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

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác PBGDPL. 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, trong những năm qua, công 

tác PBGDPL về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa, hàng hải và hàng không đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là 

một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực 
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hiện pháp luật. Công tác PBGDPL được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc 

sống, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nói chung và 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ GTVT trong lĩnh vực 

GTVT nói riêng. 

Với mục tiêu chung là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí 

(số vụ, số người chết và số người bị thương), từ năm 2017-2021 Bộ GTVT thực 

hiện phổ biến trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn 

bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ. Việc thực hiện tuyên truyền, PBGDPL còn được tổ chức 

trong môi trường của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc 

dân và được lồng ghép vào giáo dục chính khóa. Ngoài ra, các cơ quan chuyên 

môn thuộc Bộ GTVT như: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng Không Việt 

Nam, Cục Đường sắt Việt Nam,…cũng tổ chức PBGDPL đến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của các văn bản quy phạm pháp luật. 

Những hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của Bộ GTVT đã giúp cho ý thức 

“thượng tôn pháp luật” của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ GTVT và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT 

cũng như các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông ngày càng được nâng cao, 

hạn chế hành vi vi phạm pháp luật; góp phần vào công tác bảo đảm an toàn, giảm 

tai nạn giao thông; phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong các hoạt động chuyên 

ngành, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật khác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh 

tế xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội… 

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL; chú trọng 

chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có 

hiệu quả về PBGDPL. 

Thực hiện nghiêm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai 

kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL 2017-2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 

số 2024/QĐ-BGTVT về ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2017 – 2021 của Bộ GTVT; Quyết định 

số 4064/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Quyết định số 

3685/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Bộ GTVT; Quyết định 

số 2770/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ GTVT; Quyết 

định số 2480/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ GTVT; 

Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban 

hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.  

Ngay từ khi thực hiện Luật PBGDPL, các Kế hoạch tuyên truyền, 

PBGDPL, nội dung tuyên truyền của Bộ GTVT đã bám sát vào nhiệm vụ kinh tế, 
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chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý. Công tác kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL được chú trọng, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

được và được các cấp, các ngành quan tâm. Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2021, 

Bộ GTVT đã tổ chức 184 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL. Các Hội 

nghị nhằm giúp các tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt kịp thời các quy định mới, 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như công tác phối hợp 

quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ hội để cơ 

quan quản lý nhà nước về GTVT có điều kiện được trao đổi, lắng nghe để nắm 

bắt những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực 

hiện. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ còn chủ động ban hành kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện thông qua nhiều hình 

thức phù hợp. 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Bộ GTVT cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

hoạt động thanh tra về phòng chống tham nhũng, thanh tra chuyên ngành cho lực 

lượng thanh tra ngành GTVT (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường thủy 

nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam 

và Thanh tra các Sở GTVT) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tăng 

cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT nói 

riêng và công tác quản lý nhà nước về GTVT nói chung 

Thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

GTVT đã xác định rõ các nội dung: cần khuyến khích, huy động mọi nguồn lực 

của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực GTVT tham gia phổ biến, giáo 

dục pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các công chức, người lao 

động tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phát huy vai trò giám 

sát, theo dõi thi hành pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp 

luật trong lĩnh vực GTVT. Hằng năm, Bộ GTVT đều tổng kết đánh giá công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ 

pháp luật và nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. 

3. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL. 

Từ năm 2017 đến 2021, trong báo cáo về công tác PBGDPL hàng năm của 

Bộ GTVT gửi Bộ Tư pháp, việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về 

PBGDPL đã được nêu cụ thể trong mục về kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của báo cáo mỗi năm. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ 

chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, Bộ GTVT đã rà soát, 

phân công, thống nhất giao Vụ Pháp chế của Bộ là cơ quan theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL hàng năm của Bộ GTVT; 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL theo kế hoạch hằng năm do Bộ trưởng 

Bộ GTVT ban hành; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan theo 
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quy định về kết quả thực hiện tuyên truyền, PBGDPL của Bộ GTVT định kỳ và 

hằng năm; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

của các đơn vị thuộc Bộ. 

Ngoài ra, các Vụ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ, các Cục và 

trường thuộc Bộ là các cơ quan triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg 

ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình, phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ 

tại cơ quan, đơn vị; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật. Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và hằng năm để tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

Về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT, bên cạnh đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

được Bộ Tư pháp công nhận (71 người) năm 2017, hằng năm Bộ GTVT vẫn tiếp 

tục thực hiện rà soát, nhằm bổ sung nhân lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

của Bộ. Đến đầu năm 2021, Bộ đã có 116 báo cáo viên pháp luật được Bộ Tư 

pháp công nhận, đây đều là các cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng 

nghiệp vụ tốt. 

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng tập trung quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ 

người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật biết ngoại ngữ, ưu tiên từ nguồn 

tại chỗ; có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với những người tích cực tham 

gia phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo lĩnh 

vực, địa bàn, nhóm đối tượng; thực hiện quản lý, sử dụng, điều phối hiệu quả đội 

ngũ này. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong 

tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động và điều phối nguồn lực, tăng cường trách 

nhiệm của thành viên trong tham mưu triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp 

luật, phát huy vai trò nòng cốt của người làm công tác pháp chế trong tham mưu, 

điều phối, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ GTVT đã tổ 

chức định kỳ hàng năm các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, 

khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số giúp nâng cao năng 

lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường 

phối hợp với các tổ chức ở trong và ngoài nước thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân 

lực thực hiện công tác này. 
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5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin. 

Về nội dung, ngoài các nội dung PBGDPL truyền thống như: các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công chức, viên 

chức và người lao động; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà 

nước; chế độ công chức, công vụ; các quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tiếp công dân; các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, 

chống tham nhũng…1 và văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến 

lĩnh vực hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, đường bộ mới được 

ban hành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ còn tuyên truyền, PBGDPL về:  

- Các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các khuyến nghị của 

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO). 

- Công tác kiểm tra phương tiện đường bộ, đường thủy, tàu bay, tàu biển… 

- Bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến 

năm 2020; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về 

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; văn 

bản số 113/BGTVT-VP ngày 13/2/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây 

dựng Đề cương Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018, văn bản số 

11769/BGTVT-PC ngày 15/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai 

Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 

giai đoạn 2018-2020,… 

Về đổi mới hình thức PBGDPL, bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật thông qua Hội nghị, Bộ GTVT còn nhiều hình thức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật phong phú và đạt hiệu quả cao như: lồng ghép tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, chương 

trình làm việc của cơ quan, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động được học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; 

thông qua trả lời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp qua phản ánh, tin nhắn từ 

số điện thoại đường dây nóng và cung cấp thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp 

luật … 2.  

Năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch 

covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật xong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT đã tận 

dụng tối đa các phương thức truyền thông truyền thống cũng như hiện đại nhất là 

việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt 

                                           
1 Kế hoạch số 7472/KH-BGTVT ngày 12/8/2019 của Bộ GTVT “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 vủa Bộ Giao thông vận tải”. 
2 Trong giai đoạn 2017-2021, Bộ GTVT đã tổ chức 78 cuộc thi với 28.874 người tham gia; 178 chuyên mục hỏi 

đáp. 
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động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả cả 

trong thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ GTVT đã chủ động xây dựng các tài liệu tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực GTVT để phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao 

động 3; đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Cổng thông 

tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam, các Cục thuộc Bộ, Báo giao thông,…; thực hiện hỏi đáp pháp luật, hỗ 

trợ pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ qua chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ GTVT… qua đó, chuyển tải kịp thời các chủ trương chính 

sách, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực quản 

lý của Bộ đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Do vậy, các chính sách, văn bản 

quy phạm pháp luật sau khi được ban hành đều được doanh nghiệp, cá nhân tiếp 

cận kịp thời để áp dụng. Một số đơn vị thuộc Bộ còn có những hình thức tuyên 

truyền phổ biến mới, linh hoạt như tổ chức thu âm các nội dung quy định pháp 

luật để thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, phường 

thuộc địa bàn quản lý… 

6. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã 

hội hóa hoạt động PBGDPL (huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; 

phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, 

các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật 

tham gia PBGDPL cho Nhân dân). 

Luật PBGDPL đã quy định rõ về vai trò của nhà nước, chính sách huy động, 

tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia 

công tác PBGDPL. Trong đó thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, 

tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện 

phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo quy định của pháp luật. Chính sách này góp phần thu hút các tổ 

chức nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động PBGDPL nhất là trong lĩnh 

vực hàng không khi mà các học viên được tham gia miễn phí đối với các lớp đào 

tạo, huấn luyện về an ninh hàng không tại Việt Nam.  

Việc huy động các nguồn lực đã từng bước nhận được sự quan tâm, hưởng 

ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đó, nhiều hình thức 

PBGDPL do các tổ chức, cá nhân thực hiện có sức lan tỏa lớn như: thông qua các 

hoạt động chuyên môn, tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật... 

và đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động PBGDPL. Các cơ quan báo chí, 

                                           
3 Trong giai đoạn 2017-2021, Bộ GTVT đã xây dựng và phát hành miễn phí 223.590 đầu tài liệu, 2231 tin bài về 

pháp luật. 



8 

 

truyền thông cũng có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong thực hiện PBGDPL 

góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các hoạt 

động này, một mặt vừa thể hiện trách nhiệm xã hội với tính nhân văn sâu sắc trong 

việc đồng hành cùng người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, mặt khác cũng thể 

hiện sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước của các tổ chức, 

cá nhân trong công tác PBGDPL. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG 

TRÌNH 

Căn cứ theo Phụ lục danh mục các đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT không được giao chủ 

trì thực hiện các đề án thuộc Chương trình. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã tổ chức triển 

khai thực hiện các đề án tuyên truyền PBGDPL khác như: 

- Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống 

tra tấn theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định 

số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp. Thực hiện đề án này, Bộ GTVT 

đã triển khai các hoạt động cụ thể cần tập trung thực hiện như: 

+ Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức và viên chức. Phổ biến sâu 

rộng hoặc nhân bản để cấp phát các tài liệu do Bộ Tư pháp cung cấp (tài liệu được 

Bộ Tư pháp đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tư pháp). 

+ Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. Các Báo thuộc Bộ GTVT như Báo Giao 

thông, Tạp chí Giao thông vận tải có trách nhiệm tăng cường thời lượng, thường 

xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính 

trị trên báo, tạp chí ngành. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong 

phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. 

+ Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính 

trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, 

biên tập viên, giáo viên. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn có thể lồng ghép bồi 

dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức hoặc cấp phát tài liêu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao kiến 

thức pháp luật. 
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+ Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về 

các quyền dân sự, chính sự. Nội dung cuộc thi: Giới thiệu tinh thần, nội dung cơ 

bản và những quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, 

chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và 

các Luật khác do Quốc hội ban hành; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính 

trị, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

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

Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, ý 

thức tuân thủ của nhân dân, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực GTVT. 

Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú như: tổ chức các 

hội nghị, hội thi, tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống phát thanh tại các 

đường ngang, cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, qua các kênh thông 

tin báo, đài… từ đó tiếp cận được hầu hết các đối tượng, sát thực tế và chuyển tải 

kịp thời các quy định có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành GTVT 

tới các đối tượng chịu sự tác động, góp phần giảm thiểu tai nại giao thông trên 3 

tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương. 

Với những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ rệt như trên, việc duy trì và 

tiếp tục thực hiện Chương trình, các Đề án là hết sức cần thiết để tiếp tục thể chế 

hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi 

mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng, thi 

hành, bảo vệ pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cơ 

sở đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa 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, giáo dục 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. 

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, khó khăn 

Một số chính sách huy động nguồn lực, phát huy trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân tham gia PBGDPL tuy đã được ban hành nhưng thiếu tính hấp dẫn, khả 

thi; không thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức và đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật các cấp tham gia vào hoạt động này. 

Một bộ phận người dân chưa ý thức đầy đủ và thực hiện tốt trách nhiệm 

chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; chưa coi việc tích cực, chủ động học tập, 

tìm hiểu các quy định pháp luật là nhu cầu thiết thân, tự thân hằng ngày. Khi sử 

dụng pháp luật để thực hiện các quyền, nghĩa vụ hoặc có vướng mắc pháp luật; 

một số người chưa chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật.  

Về công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện: Công tác 

phối hợp giữa một số đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chưa chặt chẽ, chưa tạo 
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được sức hút tổng hợp và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Một số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chưa 

quan tâm, chưa kịp thời tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động 

tuyên truyền, PBGDPL, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho 

lực lượng pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật, còn trông chờ ở cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành. Nội dung hình thức tuyên truyền được lựa chọn chưa 

kịp thời theo sát, các vấn đề “nóng” mà dư luận quan tâm, chưa dễ hiểu, dễ nhớ 

mà thiên về kiến thức nghiệp vụ. Các hình thức tuyên truyền đôi lúc chưa phù 

hợp với đối tượng tuyên truyền. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, 

PBGDPL còn mỏng và kiêm nhiệm là chủ yếu nên việc nghiên cứu, biên soạn tài 

liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia các buổi tuyên truyền, PBGDPL xuống 

cơ sở còn hạn chế, thiếu đồng bộ. 

Nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL còn yếu do đội 

ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL còn mỏng và kiêm nhiệm là chủ 

yếu nên việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia 

các buổi tuyên truyền, PBGDPL xuống cơ sở còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Việc 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu thông qua các hình thức lồng ghép 

vào các buổi giao ban, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị 

còn chưa thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức được các buổi tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề hay các hội thảo mang tính chất chuyên 

sâu. 

Giai đoạn 2017-2021, Bộ GTVT đã chi tổng số 14.261.449.000 đồng cho 

hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, và 315.000.000 huy động từ các nguồn hỗ trợ 

khác. Tuy vậy, nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động tuyên truyền biển, đảo được 

giao chung với kinh phí xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, 

cải cách hành chính, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn 

hạn hẹp, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo 

của cơ quan, đơn vị. 

Từ năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gặp nhiều khó khăn, hạn chế; đồng thời, 

các đơn vị thuộc thuộc Bộ cũng phải phải tập trung thực hiện công tác phòng, 

chống dịch. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Nhận thức về việc nâng cao trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân trong 

xã hội tham gia hoạt động PBGDPL còn chưa đầy đủ, thậm chí còn bị nhầm lẫn 

giữa vai trò chủ động, tự giác thực hiện của các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong 

quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn, giao 

việc và hỗ trợ kinh phí từ phía Nhà nước mà chưa tích cực, chủ động thực hiện. 
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+ Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chưa thực sự quyết liệt; việc tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật từ phía các tổ chức đoàn thể xã hội chưa được quan 

tâm, coi trọng đúng mức. 

+ Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện còn chưa chính xác do không 

lường trước được các yếu tố phát sinh liên quan đến công tác bố trí nguồn nhân 

lực, thời gian phù hợp và sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Một số 

đơn vị tuy đã có kế hoạch cụ thể nhưng vì văn bản cần tuyên truyền có sự thay 

đổi về thời gian ban hành nên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được 

thực hiện theo đúng thời gian dự kiến. 

+ Nội dung PBGDPL đôi khi còn thiên về lý thuyết, chưa bám sát thực tiễn 

và chưa phù hợp với các vùng miền khác nhau. Phương pháp tuyên truyền 

PBGDPL còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn.  

+ Hình thức tuyên truyền, phổ biến còn chưa phong phú, phù hợp với đối 

tượng tuyên truyền 

+ Ngân sách đảm bảo cho việc triển khai công tác PBGDPL còn thấp, kinh 

phí cho công tác PBGDPL chưa được bố trí thành khoản riêng để chủ động tiến 

hành công tác PBGDPL thường xuyên mà phải điều chỉnh từ các nguồn kinh phí 

khác nên các hoạt động chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.  

- Nguyên nhân khách quan: do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ GTVT gặp nhiều khó khăn, 

nhiều hội nghị, lớp tập huấn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã không thực hiện 

được theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ phải tập trung thực hiện 

công tác phòng, chống dịch. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa 

bằng các chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng thời điểm, từng đối 

tượng và đặc thù riêng của mỗi địa phương. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 

trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Sử dụng các hình thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

- Cần quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tiếp tục đầu 

tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng phương tiện, kỹ thuật hiện đại 

cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thực hiện nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền hiệu quả trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao khả năng 

nhận thức và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. 
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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 

1. Phương hướng. 

- Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần và nội dung của các Nghị 

quyết của Bộ Chính trị là: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 

dân; thực hiện cải cách hành chính, phân cấp cụ thể để địa phương chủ động đưa 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật của nhân dân.  

- Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của Nhà nước, đồng thời cũng 

là trách nhiệm chung của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; 

từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Nhà nước 

giữ vai trò nòng cốt, khuyến khích, hướng dẫn, huy động sự tham gia, đóng góp 

của xã hội vào công tác này.  

- Điều chỉnh toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định cụ 

thể về nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật; người được phổ biến, giáo dục 

pháp luật; tổ chức và người thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; hình thành các 

chuẩn mực, quy tắc nghề nghiệp trong công tác này; huy động nguồn lực bảo đảm 

hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật vào 

một hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương là ngành Tư pháp, 

với cơ quan trực tiếp thực hiện là đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật ở trung ương và địa phương. Ngành Tư pháp vừa có nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước thống nhất trong phạm vi cả nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

vừa là Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật của Chính phủ. Tăng cường sự chủ động và cơ chế phối hợp hiệu quả 

giữa các bộ, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL. Phân cấp mạnh mẽ hoạt 

động PBGDPL cho địa phương với phương châm hướng công tác PBGDPL về cơ 

sở.  

- Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đây là 

bước quan trọng, nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua sơ kết, tổng kết phải chỉ rõ những kết quả đã 

làm được, những hạn chế, khiếm khuyết, nguyên nhân; biểu dương, nhân rộng 

những tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực, những mô hình có cách làm hay, 

sáng tạo. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm, thậm chí có hình thức kỷ 

luật tương xứng theo quy định đối với những tập thể, cá nhân chưa thực sự coi 
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trọng hoặc làm chiếu lệ, hình thức, đối phó,... làm cho công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật chưa phát huy hết vai trò, hiệu quả trong nâng cao ý thức 

pháp luật. Qua công tác sơ kết, tổng kết phải đề ra chủ trương, biện pháp khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tiếp theo. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp.  

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung 

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 của Ban Bí thư 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, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.  

- Định kỳ tổ chức các lớp, khóa học tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL.  

- Xây dựng được nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nội dung của công 

tác PBGDPL từ lãnh đạo đến từng chủ thể làm công tác PBGDPL; tranh thủ sự 

lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác này. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định, tiêu chuẩn về GTVT nhằm tạo 

cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, đồng bộ làm nội dung cho công tác tuyên 

truyền, PBGDPL. 

- Có kế hoạch cụ thể cả về nhiệm vụ, cả về kinh phí và các điều kiện bảo 

đảm khác để triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện một cách thường 

xuyên.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong toàn ngành và với các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định 

nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chung của toàn ngành, toàn 

cơ quan, phải có sự tham gia đầy đủ, tích cực và “thực chất” của tất cả các các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.  

- Trên cơ sở tổng kết chương trình, nội dung, phương pháp tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật những năm vừa qua để kế thừa, phát huy các kết quả 

đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nhu cầu, phương 

hướng, nhiệm vụ và cách thức để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình 

mới trong giai đoạn tiếp theo và xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện 

các nội dung, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; xác định nhiệm 

vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng năm, của 

từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng 

mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật.  
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II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

Nghị định hướng dẫn thi hành. 

- Phải xây dựng thể chế đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ 

chức công tác PBGDPL một cách bài bản, đồng bộ và có hệ thống.  

- Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chung 

của toàn ngành, toàn cơ quan, phải có sự tham gia đầy đủ, tích cực và “thực chất” 

của tất cả các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành. 

- Trên cơ sở tổng kết chương trình, nội dung, phương pháp tuyên truyền, 

PBGDPL những năm vừa qua để kế thừa, phát huy các kết quả đạt được, khắc 

phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nhu cầu, phương hướng, nhiệm 

vụ và cách thức để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình mới trong các 

giai đoạn tiếp theo và xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các nội 

dung, mô hình PBGDPL có hiệu quả; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt 

động PBGDPL trong từng năm, của từng lĩnh vực để công tác tuyên truyền, 

PBGDPL đạt hiệu quả cao hơn. Bám sát Chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật hằng năm để việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau khi ban 

hành được kịp thời tới các đối tượng liên quan. 

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL có phẩm 

chất, năng lực, trình độ, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp 

luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL tốt; chú trọng hơn trong việc 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của đội ngũ này; củng cố và tăng cường kinh phí, 

cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. 

- Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, 

PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung trước mắt vào một số 

lĩnh vực quan trọng như an toàn, an ninh hàng không,...; chủ động, sáng tạo, linh 

hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL mới, phù hợp; kết 

hợp tuyên truyền, PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng 

công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL. 

- Cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhà nước 

trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm những trường 

hợp vi phạm pháp luật về giao thông và những trường hợp cán bộ có biểu hiện 

tiêu cực trong công việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong 

công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.  

- Bố trí kinh phí và bảo đảm đầy đủ các điều kiện vật chất khác cho công 

tác tuyên truyền, PBGDPL.  

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa công tác PBGDPL. Ban hành văn bản 

quy định về cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội; phát huy tính chủ 

động của cơ quan, lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; khuyến 
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khích sự tham gia, đóng góp về mọi mặt của cộng đồng để tổ chức thực hiện công 

tác PBGDPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn phát triển. 

- Gắn công tác PBGDPL với công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, 

lao động tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế 

làm việc của cơ quan. 
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CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO TỔNG KẾT 

CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL GIAI ĐOẠN2017-2021 THEO QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 705/QĐ-TTG NGÀY 25/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

 

Mẫu I 

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

 
STT Văn bản hướng dẫn chỉ đạo Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký 

Chương trình hành động và các Đề án 
Loại văn bản Số lượng 

 
Thành lập BCĐ  

Chương trình 
Thành lập, kiện toàn 

BCĐ, TTK các Đề án 

1 Quyết định 06 0 0 

2 Hướng dẫn 50   

 

Mẫu III 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL,  

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, CÁN BỘ  

PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL 

 
Năm Số lượng thành viên 

HĐPH PBGDPL các cấp 

Báo cáo viên pháp 

luật Trung ương 

 

Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL 

Số lượng Trình độ 

(Đại học 

luật, đại học 

khác, sau 

đại học…) 

Số lượng Trình độ (Đại học 

luật, đại học khác, sau 

đại học…) 

2017 26 89  22 (Đại học: 21; sau đại học: 01) 

2018 26 89  22 (Đại học: 21; sau đại học: 01) 

2019 26 89  22 (Đại học: 21; sau đại học: 01) 

2020 26 116  22 (Đại học: 21; sau đại học: 01) 

2021 26 116  23 (Đại học: 21; sau đại học: 02) 
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Mẫu IV 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PBGDPL 

 

Năm  

Phổ biến pháp 

luật trực tiếp 

(PBPLTT) 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài 

liệu 

PBGDPL 

được 

phát 

hành 

miễn phí 

(Bản) 

Số lần 

phát sóng 

chương 

trình 

PBGDPL 

trên đài 

truyền 

thanh xã 

(lần) 

Số lượng 

tin bài 

về pháp 

luật 

được 

đăng tải, 

phát 

trên 

phương 

tiện 

thông tin 

đại 

chúng 

(tin, bài) 

Chuyên 

trang, 

chuyên mục 

về pháp luật 

trên các 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng 

(đề nghị nêu 

rõ số lượng, 

tên chuyên 

trang, chuyên 

mục trên báo 

viết, báo điện 

tử, kênh sóng 

phát thanh, 

truyền hình) 

Số lượng 

các tài liệu 

được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 

Số 

cuộc 

PBPL 

TT 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

 (Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

dự thi  

(Lượt 

người) 

  

  Số 

lượng 

tài 

liệu 

Loại 

tài 

liệu 

2017 49 10.462 16 6.770 22.040 40 334 32 0  

2018 44 10.074 21 7.530 49.600 40 542 32 0  

2019 48 10.284 19 7.782 115.250 40 643 44 0  

2020 38 8.412 20 6.742 36.505 35 686 38 0  

2021 5 559 2 50 650 30 26 32 0  

 

Mẫu V 

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL  

 
Năm Kinh phí của bộ, ngành 

Kinh phí NSNN cấp 

theo chương trình, đề án 

Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác 

2017 1.817.390.000 60.000.000 

2018 2.039.350.000 75.000.000 

2019 3.417.600.000 70.000.000 

2020 3.602.109.000 60.000.000 

2021 3.385.000.000 50.000.000 
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