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BÁO CÁO 

kết quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 

và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/STP-HĐPH ngày 30/12/2021 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Nông 

nghiệp và PTNT Ninh Bình báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phố biến 

pháp luật (TTPBPL) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

I. Kết quả đạt được 

1. Công tác quán triệt, tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt 

quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến nội dung 

các văn bản pháp luật mới có hiệu lực. Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật tới cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo kế hoạch của Sở, trong 

đó tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành 

phụ trách; đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, thủ trưởng các đơn vị chủ 

động xây dựng, ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiến 

hành triển khai trong từng lĩnh vực phù hợp với từng đơn vị. 

1.2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Ngày 30/03/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình ban hành Kế 

hoạch số 661/KH-SNN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình ban hành một số văn bản 

triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: 
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+ Văn bản số 496/SNN-VP ngày 11/3/2022 về việc phổ biến các Luật, Nghị 

quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nghị 

quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4;  

+ Văn bản số 548/SNN-VP ngày 18/3/2022 về việc triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; 

+ Văn bản số 536/SNN-VP ngày 17/3/2022 về việc triển khai thực hiện 

Kết luận của Phó Thủ tướng TT Chính phủ tại HN tổng kết công tác bảo đảm 

TTATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 

+ Các văn bản: số 867/SNN-VP ngày 27/4/2022; số 490/SNN-VP ngày 

11/03/2022; số 554/SNN-VP ngày 18/3/2022; số 587/SNN-VP ngày 23/3/2022 

ban hành triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện các văn bản pháp luật thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời các văn bản đều 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn. 

2. Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phố biến giáo dục 

pháp luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh hiện nay có 02 đồng chí; 16 đồng 

chí là đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các đơn vị 

trực thuộc, 01 đồng chí Phó giám đốc Sở là thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh. 

Trong ký báo cáo, đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn được duy trì hoạt động tích cực đem lại 

hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.  

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật  

3.1. Nội dung, hình thức PBGDPL đơn vị đã thực hiện trong năm  

3.1.1. Hình thức PBGDPL đã thực hiện 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới công 

chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; yêu cầu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động nghiên cứu, áp dụng để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

dưới nhiều hình thức như:  

- Tăng cường tổ chức các hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đối với 

các văn bản quy phạm pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch tuyên truyền 

và phổ biến pháp luật hằng năm của Sở. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trong đó tập trung đăng tải văn bản pháp luật, bài viết tuyên truyền văn 

bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở và Trung tâm Khuyến nông, 

http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn/
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khuyến lâm, khuyến ngư; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Bình, Báo Ninh Bình xây dựng phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh; Tổ 

chức tuyên truyền lưu động tại địa bàn cơ sở (chủ yếu ở đơn vị Kiểm lâm).  

- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức. Thông báo nội dung một số văn bản pháp luật và các văn bản 

mới tại các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt các đoàn thể. 

- Xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử để tất cả 

mọi người trong cơ quan có điều kiện đọc, tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận 

thức, hiểu biết pháp luật.  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

3.1.2. Nội dung PBGDPL thường được thực hiện 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đang 

dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. 

Trong đó chú trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến 

pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2021, có 

hiệu lực năm 2022. Các chính sách pháp luật có tác động đến xã hội hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản 

xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải 

cách hành chính; du lịch; phòng chống tội phạm, ma túy; các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao 

động; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực 

phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; 

các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành 

trong năm 2021, năm 2022 gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội, 

quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chào mừng các ngày kỷ 

niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; các Công ước, Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh 

nghiệp; các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL trong giai đoạn 2022 - 

2027. 

- Tăng cường tập trung tuyên truyền đối với một số nội dung đang được dư 

luận quan tâm: dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut nCoV và 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu bia.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội 

dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành 

chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp.  

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của các phương tiện thông 
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tin đại chúng; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu 

niên giai đoạn 2020-2025. 

* Một số kết quả cụ thể: 

- Ngày 26/4/2022, Sở đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính tại Hội trường tầng 4 Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Tham dự hội nghị có trên 60 người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phó 

trưởng phòng, chi cục trở lên và các cán bộ tham gia trực tiếp công tác xử lý vi 

phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc. 

- Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật:  

+ Tổ chức 08 lớp tập huấn: về phòng trực dịch hại, sử dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và an toàn thực phẩm cho 720 lượt người 

tham gia; 

+ Tuyên truyền trên Đài Truyền hình 09 lần, 01 lần trên tạp chí Công thương 

về quản lý vật tư nông nghiệp; 03 lần trên báo Ninh Bình về phòng trừ dịch hại, sử 

dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả; các quy định của pháp luật 

về giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; 

+ Thông qua các hội nghị tập huấn, các đợt thanh tra, kiểm tra, kết hợp phổ 

biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giống cây trồng, 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cho các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

 - Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 

 + Đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật, các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm cho 854 học viên, 03 

hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nguy cơ tác hại của việc bơm tạp chất vào 

tôm nguyên liệu, cách nhận biết tôm có tạp chất, các quy định xử phạt vi phạm 

hành chính khi sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất theo Quyết định số 

2419/QĐ-TTG ngày 13/12/2016 cho 211 người tham dự. Qua công tác tuyên 

truyền, phổ biến đã giúp nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy sản và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. 

 + Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, 

Trang Thông tin điện tử của Sở đưa tin, bài về công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động về an toàn thực phẩm 

băm 2022, kiểm tra chuyên ngành theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

cũng như các hoạt động về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 - Lĩnh vực lâm nghiệp: 
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 + Tổ chức 01 lớp tập huấn pháp luật và thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính cho 08 cán bộ, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm Nho Quan. 

+ Đã tuyên truyền, ký cam kết với 16 hộ kinh doanh, chế biến lâm sản trên 

địa bàn hai huyện Kim Sơn và Yên Khánh về việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kinh doanh, chế biến lâm sản. 

+ Phát thanh trên đài truyền thanh xã tuyên truyền về công tác bảo vệ 

những loài chim hoang dã trong mùa di cư và công tác PCCCR trong những 

ngày khô hanh có dự báo cháy rừng cấp 3 trở lên: 14 lượt/7 xã (xã Gia Hòa, Gia 

Hưng, Gia Sinh, Gia Vân, Gia Thanh huyện Gia Viễn và xã Trường Yên, xã 

Ninh Hải huyện Hoa Lư). Lồng ghép truyên truyền các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại hội nghị các hộ nhận khoán trên địa 

bàn 5 xã trọng điểm (Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Sinh huyện Gia Viễn và xã 

Trường Yên, xã Ninh Hải huyện Hoa Lư) với 200 lượt người tham gia. 

+ Tuyên truyền, phát động tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tham gia 

hưởng ứng vào các phong trào, chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 200 

năm danh xưng Ninh Bình. 

+ Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi báo 

chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2022; tuyên truyền hoạt động Giải 

thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022; phát động viết bài tuyên truyền về công 

tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đã tham gia viết 

bài tuyên truyền về công tác phát động lễ trồng cây năm 2022 trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị 

phòng chống dịch bệnh ở cơ sở, tổ chức 03 buổi với 270 lượt người dự nghe. 

- Lĩnh vực thủy sản: đã tổ chức được 13 lớp tập huấn công tác chuyên 

môi và 02 tuyên truyền phổ biến pháp luật tới  hơn 700 lượt người dân trên 

địa bàn tỉnh. 

3.3. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Sở đã 

xây dựng Tủ sách pháp luật phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động. 

Hầu hết các đơn vị trực thuộc Sở đã có tủ sách pháp luật, có giao cho cán 

bộ phụ trách công tác sưu tầm các đầu sách và quản lý tủ sách; có trang bị bàn, 

ghế phục vụ việc tra cứu và đọc sách; văn bản pháp luật mới trong tủ sách chủ 

yếu được các đơn vị in từ trên mạng internet và đóng quyển. 
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3.4. Kinh phí 

Tuy kết quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đạt được khá toàn 

diện (đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phong phú), nhưng 

phần lớn do các đơn vị lồng ghép trong các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật; 

kinh phí dành riêng cho công tác tuyên truyền, PBGDPL không có. 

Nguồn kinh phí tuyên truyền PBPL dành cho các ngành thành viên của 

Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh trong năm (30.000.000đ/đơn vị) chủ 

yếu dành cho việc tổ chức Hội nghị, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên 

truyền PBPL của các đơn vị (khoảng 3 Hội nghị/năm). 

3.5. Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới 

3.5.1. Thuận lợi 

Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật của Sở được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, nội dung tuyên 

truyền đã bám sát vào nhiệm vụ chung cũng như lĩnh vực chuyên ngành, các văn 

bản mới ban hành được triển khai kịp thời, đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật.  

3.5.2. Tồn tại, khó khăn 

- Kinh phí dành riêng cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật còn ít, phần lớn được trích từ các chương trình, dự án; lồng ghép trong các 

buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa có nhiều đổi mới, việc 

tuyên truyền chỉ tập trung vào vào các hình thức: thông qua các cuộc họp, Hội 

nghị tập huấn, đăng tải văn bản pháp luật trên website của Sở, phát tờ rơi, dán 

pano, làm phóng sự phát thanh truyền hình. 

3.5.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa 

đáp ứng được nhu cầu, có đơn vị không bố trí được kinh phí riêng cho công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đều 

kiêm nhiệm. 

3.5.4. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên và cán bộ phụ trách 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
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II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác PBGDPL 6 tháng cuối năm 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ  

- Tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 của Sở; tổ chức tuyên truyền các văn bản 

pháp luật theo kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, của Sở. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị giao ban thường xuyên đánh giá, tổng 

kết, rút kinh nghiệm.  

2. Một số đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

- Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân 

có thành tích trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên và cán bộ phụ trách 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác TTPBPL 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình gửi 

Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ban biên tập Trang TTĐT Sở;  

- Lưu: VT-VP. 
                    PML 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bách 
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