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BÁO CÁO

Đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 
Thực hiện Công văn số 49/STP-XD&PBPL ngày 10 tháng 01 năm 2023 của 

Sở Tư pháp về Thực hiện báo cáo định kỳ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 
theo Thông tư 03/2018/TT-BTP. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc tự đánh giá, 
chấm điểm các tiêu chí kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả công 
tác PBGDPL.

a. Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL 
(16/20 điểm)

Từ 31/12/2020  đến 31/12/2022, UBND huyện đã ban hành đầy đủ các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên tuyền PBGDPL trên địa bàn huyện theo 
sự chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai thực hiện 
các nội dung của văn bản chỉ đạo đạt từ  90 đến trên 95% kế hoạch đề ra. Các văn 
bản chỉ đạo của huyện được ban hành theo đúng thời gian quy định của UBND 
tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp.

Trong kỳ đánh giá, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh tổ chức 12 cuộc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù trên 
địa bàn huyện. Cử báo cáo, tuyên truyền viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức. Hàng năm Hội đồng PHPBGDPL huyện đều  kế 
hoạch kiểm tra, báo cáo, đánh giá tổng kết công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa 
bàn huyện theo đúng quy định.

b. Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL (16/20 điểm)\
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trến trên địa bàn 

huyện luôn thực hiện tốt công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động thuộc phạm vi mình quản lý, đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực được giao quản 
lý thông qua các hình thức như: Tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 
trực tuyến do Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức; tổ chức hội nghị, lồng ghép 
trong các cuộc họp cơ quan… 

Để thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, 
đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực 
hiện đảm bảo hoàn thành các nội dung trong kế hoạch đề ra.
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c. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác 
PBGDPL(17/20 điểm)

Trong những năm qua, UBND huyện thường xuyên quản lý và sử dụng hiệu 
quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng báo 
cáo viên phù hợp với lĩnh vực và địa bàn mình quản lý. Kính phí hoạt động hỗ trợ 
cho công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được UBND huyện quan tâm. Ngoài ra 
trong những năm qua huyện cũng đã tổ chức triển khai các hoạt động vận động, 
huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL và đã áp dụng hiệu quả các ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

d. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối 
với xã hội (19/20 điểm).

Đế đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội, UBND 
huyện đã tổ chức khảo sát các đối tượng là người dân, cán bộ, công chức, người 
lao động và những người đã có hành vi vi phạm pháp luật kết quả:

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học 
tập, chủ động tìm hiểu pháp luật đạt 86%;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp 
luật đạt 87%;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu 
pháp luật đạt 86%;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng 
về chất lượng hoạt động PBGDPL đạt 88%;

- Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý 
do không hiểu biết pháp luật giảm 83%. 

đ. Nhóm tiêu chí khác (10/10 điểm)

Hàng năm, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Hội đồng PHPBGDPL,  xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù. 

2. Đánh giá ưu điểm; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
* Ưu điểm
- Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền từ 
huyện tới  cơ sở thường xuyên quan tâm chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị được phát 
huy. 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng 
đa dạng, phong phú. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL nhận thức, 
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ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ngày 
càng được nâng lên, qua góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn huyện.

* Tồn tại, hạn chế:
- Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đôi khi còn mang tính hình 

thức, chưa trọng tâm, trọng điểm, hình thức tuyên truyền chưa đa dang, phong phú.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi còn chưa được thường 

xuyên, chặt chẽ. 
* Nguyên nhân: 
- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thực sự quan tâm đến công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 - Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân còn hạn chế. Một số người dân còn có biểu hiện coi thường 
pháp luật.

- Đội ngũ báo cáo viên chủ yếu kiêm nhiệm nên kỹ năng tuyên truyền và 
thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu còn hạn chế.

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn 
chế nên hiệu quả chưa cao.

3. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trên đây là Báo cáo đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện Gia Lộc./.
N¬i nhËn:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                     CHỦ TỊCH

    Lê Văn Tuấn
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