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BÁO CÁO 

Tổng kết 15 năm 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   
_____________________ 

 Thực hiện Văn bản số 1441/UBND-NC ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Sở Nội vụ 

báo cáo Tổng kết 15 năm 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 (từ ngày 09/12/2003 đến 

ngày 01/5/2019), như sau: 
 

Phần I 

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 

 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW, THÔNG BÁO SỐ 74-TB/TW, KẾT LUẬN SỐ 04-

KL/TW 

 1. Tình hình quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 

74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW  

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 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 (Chỉ 

thị số 32-CT/TW); Thông báo số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 Kết luận của Ban Bí 

thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Thông báo số 74-TB/TW); Kết luận 

số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (Kết luận số 04-KL/TW); Thường trực Tỉnh ủy ban 

hành Công văn số 1580-CV/TU ngày 11/01/2004 về quán triệt, triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TU 

ngày 12/7/2007 về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 1116-CV/TU ngày 01/10/2007 thực hiện Thông báo số          

74-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Đảng 

ủy/chi ủy Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 32-

CT/TW, các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức 

chấp hành của cán bộ, nhân dân tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Đảng bộ/chi bộ, cơ quan. 
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Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông 

báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, 

Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW tới 73 lượt đảng viên, cán bộ 

chủ chốt của Sở; thông qua 06 cuộc họp Đảng ủy/chi ủy mở rộng, lãnh đạo Đảng 

ủy, cơ quan đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các 

đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt tới toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, cơ quan 

thuộc và trực thuộc Sở đã tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các văn bản của 

trung ương, của tỉnh về công tác PBGDPL tới 128 lượt công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở. 

Qua quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-

TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đảng bộ, cơ 

quan Sở Nội vụ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các đơn vị, cơ quan thuộc và trực 

thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ ngày càng nhận thức 

sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL và xác định rõ việc tìm 

hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao 

hiểu biết pháp luật, từ đó vận dụng vào quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ chính trị của ngành, địa phương. 

 2. Ban hành kế hoạch, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận 

số 04-KL/TW  

2.1. Tham mưu với UBND tỉnh 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 07 kế hoạch chuyên đề 

truyền thông, tuyên truyền về CCHC(1); 04 kế hoạch về thực hiện CCHC tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn và hằng năm(2) có nội dung chỉ đạo thực hiện công tác 

tuyên truyền  về CCHC; 03 chỉ thị, 01 văn bản có nội dung chỉ đạo tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, công tác văn thư-lưu trữ(3); 01 quyết định, 06 kế hoạch về thực hiện 

                                           
(1) Các Kế hoạch: Số 19/KH-UBND ngày 12/4/2013 về truyền thông công tác kiểm soát TTHC tỉnh Tuyên Quang 

năm 2013; số 06/KH-UBND ngày 24/01/2014 truyền thông về công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2014; số 04/KH-UBND ngày 30/01/2015 truyền thông về công tác CCHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2015; số 18/KH-UBND ngày 29/02/2016 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2016; số 12/KH-UBND ngày 16/02/2017 về tuyên truyền CCHC  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017; số 01/KH-

UBND ngày 29/01/2018 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018; số 07/KH-UBND ngày 

18/01/2019 về tuyên truyền công tác CCHC năm 2019. 
(2) Các Kế hoạch: Số 18/KH-UBND ngày 29/3/2012 về CCHC tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015;  số 

56/KH-UBND ngày 07/7/2016  về CCHC tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; số 01/KH-UBND ngày 15/01/2010 

về thực hiện CCHC tỉnh Tuyên Quang năm 2010; số 24/KH-UBND ngày 04/5/2012 về CCHC tỉnh Tuyên Quang 

năm 2012. 

(3) Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 11/01/2011của UBND tỉnh về việc củng cố và nâng cao chất lượng 

công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 về 

việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới 

tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép; Văn bản số 321/UBND-NC ngày 15/02/2019 
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công tác thanh niên chuyên đề, giai đoạn và hằng năm của UBND tỉnh, 03 kế 

hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh(4) có nội dung chỉ 

đạo thực hiện công tác tuyên truyền, PGDPL cho đoàn viên thanh niên. 

Đã tham mưu với UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 
02 Chương trình hành động(5). Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu ban 
hành Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 
thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”. Trình UBND tỉnh ban hành 02 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số      
18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW(6); Quyết định ban hành Đề án sáp nhập, 
đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở 
thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang(7).  

Các Chương trình hành động, Kế hoạch, Quyết định nêu trên đều có nội 

dung chỉ đạo “tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc” nhằm tiếp tục 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện tổ chức thực hiện có 

                                                                                                                                      
về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án Văn hóa công vụ. 

(4)  Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 12/5/2012 về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2020. 

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/11/ 2011Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện 

Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 

17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Các Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/5/2016 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2016-2020; các Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang hằng năm: Số 19/KH-

UBND ngày 29/02/2016 2016; số 19/KH-UBND ngày 14/3/2017 thực; số 33/KH-UBND ngày 11/4/2018; số 26/KH-

UBND ngày 13/3/2019.   

Các Kế hoạch  của Ban Chỉ đạo Chương  trình phát triển thanh niên tỉnh: Số 02/KH-BCĐ ngày 28/12/2012; Kế 

hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 14/3/2014; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 29/01/2015. 

(5)  Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; 

Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/8/2018 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.   

(6 )Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 

02/7/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
(7) Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án sáp nhập, đổi tên thôn, 

tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangXVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
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hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII, Kết luận của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động, Kế 

hoạch của Ban Chấp hành Đảng. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 kế hoạch, 15 

văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Tuyên Quang; trong nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức, có chuyên đề/nội dung về công tác PBGDPL. 

 2.2. Hoạt động tại Sở Nội vụ 

Sở Nội vụ đã ban hành: 01 kế hoạch chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW(8), trong đó chỉ đạo “tổ 

chức quán triệt nội dung Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng”; 07 Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL hằng năm (từ năm 

2011 đến năm 2017), trong đó có nội dung chỉ đạo “tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 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; Kết luận số 04-KL/TW 

ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 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 từ năm 2012 đến năm 2016; 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”(9); 10 kế hoạch chuyên đề tổ chức triển khai, 

tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của ngành(10); 14 kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội vụ(11) 

                                           
(8)  Kế hoạch số 03/KH-SNV, ngày 01/02/2013 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận số 04-KL/TW ngày 9/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (giai đoạn 2013-2016). 

(9) Các Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL hằng năm: S ố 161/KH-SNV, ngày 05/4/2011 2011; số 170/KH-

SNV, ngày 28/3/2012; số 04/KH-SNV, ngày 01/02/2013; số 01/KH-SNV, ngày 10/02/2014; số 08/KH-SNV, ngày 

12/3/2015; số 01/KH-SNV, ngày 18/01/2016; số 19/KH-SNV, ngày 10/3/2017. 

(10)  Các Kế hoạch; Số 09/KH-SNV, ngày 28/3/2013 Triển khai, tuyên truyền Luật Viên chức và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; số 02/KH-SNV, ngày 26/02/2016 Triển khai, tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND; số 46/KH-SNV, ngày 28/10/2016 Triển khai, tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; số 

40/KH-SNV, ngày 24/7/2017 Triển khai, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; số 54/KH-SNV, ngày 

11/9/2017 Tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL năm 2017 của UBND tỉnh về CBCC cấp xã; 05 Kế 

hoạch  tuyên  truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (Số 11/KH-SNV, ngày 23/3/2015; số 11/KH-SNV, ngày 

30/3/2016; số 17/KH-SNV, ngày 27/02/2017; số 11/KH-SNV, ngày 28/3/2018; số 16/KH-SNV, ngày 22/02/2019). 

(11)  14 Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nội vụ, gồm: 

- 03 Kế hoạch  thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế:  Số 14/KH-SNV ngày 17/4/2013  tổ chức tập huấn 

triển khai  Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

và Thông tư số 14/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 

08/5/2012 của Chính phủ; số 23/KH-SNV ngày 05/6/2015 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; số 39/KH-SNV, ngày 17/10/2018 tổ chức Hội nghị tập huấn về 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Kế hoạch số 67, 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh; công tác quản 

lý, sử dụng CCVC; công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. 

- 03 Kế hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền:  Số 689/KH-SNV ngày 04/12/2009 tổ chức lớp bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho CBCCVC trong các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện năm 2009; số 433/KH-SNV ngày 

08/9/2010 về triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 
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và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực nội vụ. Trong Kế hoạch công tác pháp chế và Kế hoạch, Chương 

trình công tác hằng năm của Sở đều có nội dung chỉ đạo thực hiện công tác 

PBGDPL. 

3. Công tác phối hợp triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW 

Công tác phối hợp giữa Sở Nội vụ với các cấp, các ngành trong công tác 

PBGDPL thuộc lĩnh vực nội vụ được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2006 đến nay, 

Sở Nội vụ đã ký kết và thực hiện hiệu quả 01 kế hoạch, 07 chương trình phối hợp 

với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội 

Nông dân tỉnh trong tuyên truyền, thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước(12). Kết quả, Sở Nội vụ đã phối hợp thực hiện 15 buổi tuyên 

truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo cho 3.939 lượt người là cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Thường xuyên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây 

dựng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà 

nước trong công tác tôn giáo về các nội dung có liên quan. Kết quả, đã phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 39 

tổ chức tôn giáo; phối hợp với Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho 32 tổ 

                                                                                                                                      
02/10/2009 của Chính phủ; số 16/KH-SNV, ngày 24/4/2015 tổ chức tập huấn đánh giá phân loại chính quyền cấp xã; bố trí , 

quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và xử lý kỷ luật CBCC cấp xã 

- 01 kế hoạch  tổ chức tập huấn về hoàn thiện vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (Kế hoạch số 32/KH-SNV, ngày 13/6/2017).  

- 04 kế hoạch  tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  công tác tôn giáo, 02 kế hoạch hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành: 

Số 36/KH-SNV, ngày 26/10/2015; số 41/KH-SNV, ngày 20/9/2016; số 45/KH-SNV, ngày 25/10/2016;  số 56/KH-SNV, 

ngày 07/11/2017;  số 10/KH-SNV, ngày 10/5/2018; số 38/KH-SNV, ngày 26/9/2018.  

- 01 kế hoạch  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 (Kế hoạch số 

04/KH-HĐTĐKT, ngày 28/3/2019).  

- 02 kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (Kế hoạch số 42/KH-SNV, ngày 01/8/2017; Kế hoạch 

số 29/KH-SNV, ngày 25/7/2018); 02 kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ (Kế hoạch số 237/KH-

SNV, ngày 25/5/2009; Kế hoạch số 654/KH-SNV, ngày 10/10/2012). 

(12)  Chương trình phối hợp công tác Dân tộc - Tôn giáo giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc và Tôn 

giáo tỉnh giai đoạn 2006-2010 (số 03-CTPH/BDV&BDT-TG ngày 19/3/2007); Chương trình phối hợp giữa Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ về công tác Dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2010-2015 (số 06-

CTrPH/BDVTU-BDT-SNV ngày 24/5/2010); Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở 

Nội vụ về công tác Dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2016-2020 (số 01-CTrPH/BDVTU-BDT-SNV ngày 12/11/2015); 

Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn Thanh niên và Sở Nội vụ về thực hiện công tác tôn giáo giai đoạn 2013-

2017 (số 12-CTPH/TĐTN-SNV ngày 28/1/2013); Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Nội vụ 

về vận động Phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

giai đoạn 2013-2017 (số 351/CtrPH-HLHPN-SNV ngày 13/8/2013); Chương trình phối hợp giữa Hội Nông tình 

và Sở Nội vụ về thực hiện công tác tôn giáo giai đoạn 2012-2016 (số 03-CTPH/HND-SNV ngày 24/7/2012); 

Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và 

Nhà nước gắn với phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, giai đoạn 2017-2022 (số 21-CTPH/HND-SNV ngày 

14/3/2018); Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn 

giáo giai đoạn 2017-2022” (số 14-KH/TĐTN-SNV ngày 26/12/2017). 
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chức tôn giáo. Thông qua đó, đã tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo 

thành phần hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến 04 văn bản Luật mới được 

Quốc hội thông qua (thuộc lĩnh vực nội vụ) tại Hội nghị Hội đồng phối hợp công 

tác PBGDPL triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành, tới hơn 200 

lượt người(13); phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền Luật Thi đua, 

Khen thưởng năm 2013; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Thi đua, Khen thưởng tới 215 lượt người. 

4. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số            

32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW  

Sở Nội vụ đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra công tác 

PBGDPL của cơ quan(14); thường xuyên thực hiện tự kiểm tra công tác PBGDPL 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và sơ kết, tổng kết thực hiện công tác 

PBGDPL theo quy định(15) 

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

SỐ 32-CT/TW, THÔNG BÁO SỐ 74-TB/TW, KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW 

1.1. Kết quả nổi bật của việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, lãnh đạo Đảng ủy, cơ quan Sở Nội vụ ngày càng xác định công tác 

PBGDPL có ý nghĩa, vai trò quan trọng, là một bộ phận của công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng. Do đó, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở tăng cường tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, vận 

dụng vào quá trình thực thi công vụ, hiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công việc. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở ngày càng xác định rõ việc tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luât là nhiệm vụ 

thường xuyên. Đối với nhân dân, đã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp 

luật và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tham gia giám sát việc thi hành 

pháp luật của cơ quan Nhà nước và của cán bộ, đảng viên; góp phần giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.  

                                           
(13)  Tuyên truyền Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016  tại Hội nghị triển khai 

các Luật được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua tới 110 lượt người; tuyên truyền Luật Lưu trữ tại Hội 

nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua tới hơn 100 lượt người. 

(14)  03 văn bản về việc tự kiểm tra công tác PBGDPL, gồm: Văn bản số 612/SNV-TTr, ngày 24/9/2012; 
Kế hoạch số 35/KH-SNV, ngày 29/9/2015; Văn bản số 548/SNV-VP, ngày 11/10/2016. 01 văn bản về việc tự 

kiểm tra công tác pháp chế (Văn bản số 349/SNV-VP, ngày 06/7/2016), trong đó có nội dung kiểm tra công tác 

PBGDPL. 

(15)  Các Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2008 đến năm 2012 (theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 779/UBND-NC, ngày 27/4/2011); Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường 

PBGDPL cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2011-2015 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2324/UBND-

NC, ngày 14/8/2015); Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tăng cường PBGDPL cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2011-

2015 (số 105/BC-SNV, ngày 15/7/2014); kết quả 05 năm thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2008 đến năm 

2012 (số 365/BC-SNV, ngày 12/6/2012); sơ kết 03 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổng kết thực hiện Quyết định 

số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (số 115/BC-SNV, ngày 03/6/2016). 
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1.2.  Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; 

Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW  

1.2.1. Tuyên truyền miệng:  

- Số Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng đã tổ chức: 171 buổi(16). 

- Số lượt người được nghe tuyên truyền: 24.261 lượt người(17). 

Ngoài ra, thông qua các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: 

Bồi dưỡng quản lý nhà nước (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên 

viên, cán sự, tiền công vụ); bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý (cấp sở, cấp 

phòng, cấp huyện); bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; bồi 

dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới; bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến 

thức, tin học, ngoại ngữ, an ninh quốc phòng, tiếng dân tộc …, Sở Nội vụ đã 

tuyên truyền pháp luật về các nội dung liên quan tới 31.830 lượt người. 

1.2.2. Tuyên truyền pháp luật thông qua biên soạn, phát hành tài liệu 

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Hội nghị tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, Sở Nội vụ đã biên soạn và cung cấp 23.367 cuốn tài liệu 

có nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực nội vụ(18); 29.692 cuốn sách pháp 

luật(19); 56.670 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo. Thông qua 

các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ thực hiện cấp phát 

31.830 cuốn tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các chuyên đề. 

1.2.3. Tuyên truyền pháp luật thông qua tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật 

Sở Nội vụ đã tổ chức 02 Hội thi tìm hiểu pháp luật về CCHC dưới hình 

thức sân khấu hóa, với sự tham gia của 13 đội thi/91 cán bộ, công chức, viên chức 
(20).; thu hút khoảng 750 lượt người tham gia dự thi và cổ vũ Hội thi. 

Thông qua Hội thi đã t¹o ra phong trµo t×m hiÓu ph¸p luËt sâu rộng, giúp 

công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được học tập, trao đổi kinh 

nghiệm, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC trong 

                                           
(16)  Các lĩnh vực: Tổ chức biên chế = 06 buổi; Công chức, viên chức = 09 buổi; Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên = 85 buổi; Cải cách hành chính = 08 buổi; Tôn giáo = 52 buổi; Văn thư, lưu trữ = 09 buổi; Thi 

đua, khen thưởng = 02 buổi. 

(17)  Các lĩnh vực: Tổ chức biên chế = 716 lượt người; Công chức, viên chức = 906 lượt người; Xây dựng 

chính quyền và công tác thanh niên = 7.113 lượt người; Cải cách hành chính = 2.374 lượt người; Tôn giáo = 

11.326 lượt người; Văn thư, lưu trữ = 1.446 lượt người; Thi đua, khen thưởng = 380 lượt người. 

(18) Các lĩnh vực: Tổ chức biên chế = 716 cuốn; Công chức, viên chức = 906 cuốn; Cải cách hành chính = 

1.480 cuốn; tôn giáo = 11.326 cuốn; Văn thư, lưu trữ = 1.446 cuốn; Thi đua, khen thưởng = 380 cuốn; Xây dựng 

chính quyền và công tác thanh niên = 7.113 cuốn. 

(19) 16.362 cuốn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.000 cuốn Luật Tổ chức Quốc hội; 3.070 cuốn Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương; 350 cuốn tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử; 8.610 cuốn Hỏi - đáp pháp luật về 

Tín ngưỡng, tôn giáo, 300 cuốn cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ. 

(20)  Hội thi “Cán bộ, công chức tỉnh Tuyên Quang với công tác CCHC” (tổ chức tháng 8/2008), với sự 

tham gia dự thi của 49 cán bộ, công chức thuộc 06 huyện, thành phố và Đoàn thanh niên khối cơ quan Dân chính 

Đảng, 300 người cổ vũ; Hội thi “Tuyên truyền CCHC” (tổ chức tháng 10/2018), với sự tham gia dự thi của 42 cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc 06 cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 450 người cổ vũ. 
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giai đoạn hiện nay; từ đó tham gia tích cực vào công tác CCHC của cơ quan, đơn 

vị nói riêng và công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nói chung. 

1.2.4. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

Sở Nội vụ đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và 

phát sóng 01 phóng sự về “Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ” (21).. 

 1.3. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện 

công tác PBGDPL 

Sở Nội vụ có 09 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 01 báo cáo viên của Đảng 

bộ; 05 báo cáo viên của Chi bộ; 01 công chức được giao thực hiện nhiệm vụ công 

tác pháp chế (trong đó có công tác PBGDPL).  

Đội ngũ báo cáo viên và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ công tác 

PBGDPL thuộc lĩnh vực nội vụ có trình độ chuyên môn, thường xuyên được tham 

gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL của ngành. 

1.4. Kinh phí bảo đảm triển khai công tác PBGDPL 

UBND tỉnh đã quan tâm cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL 

và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực nội vụ. Kinh phí được cấp cơ 

bản đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

1.4.1. Tổng kinh phí Sở Nội vụ được cấp để thực hiện công tác triển khai, 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

công tác nội vụ là 10.112, 436 triệu đồng. 

1.4.2. Tổng kinh phí Sở Nội vụ được cấp để thực hiện công tác bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh là: 60.612,42 triệu đồng. 

Trong đó:  

+ Ngân sách Trung ương:   9.685,05 triệu đồng;  

+ Ngân sách địa phương: 33.859,810 triệu đồng;  

+  Nguồn khác:                17.067, 555 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL TỪ KHI CÓ CHỈ THỊ 

SỐ 32-CT/TW, LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-

KL/TW và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác PBGDPL của Sở Nội vụ 

ngày càng có những chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Đảng uỷ, cơ quan Sở Nội vụ  

xác định công tác PBGDPL có ý nghĩa, vai trò quan trọng, là bộ phận của công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận 

số 04-KL/TW và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm và yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL 

của Sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu quả; cử 

                                           
(21)  Thực hiện tháng 7/2011. 
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tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL và cập nhật các văn 

bản pháp luật mới được ban hành được quan tâm thực hiện. Công tác PBGDPL 

của ngành ngày càng có hiệu quả rõ rệt: Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, cụ thể, 

phù hợp với đối tượng, địa bàn được tuyên truyền, phục vụ thiết thực nhu cầu tìm 

hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; 

hình thức tuyên truyền đa dạng và được đổi mới (tổ chức Hội nghị triển khai, 

quán triệt; Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn; tuyên truyền thông qua 

biên soạn và cấp phát Hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật; tổ chức Hội thi tìm 

hiểu pháp luật; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở; thông qua Phần 

mềm Điều hành và Quản lý văn bản .v.v…). Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 

thuộc lĩnh vực nội vụ đã góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển... 

Phần I 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH  

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-

TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chương trình, Kế 

hoạch PBGDPL của Chính phủ; văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL trên 

địa bàn tỉnh của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

2. Triển khai kịp thời các luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản quy 

phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành và các 

văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân dân và các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. 

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Sở; xây dựng 

đội ngũ làm công tác PBGDPL của Sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác 

PBGDPL trong giai đoạn hiện nay. 

4. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác PBGDPL về lĩnh vực 

nội vụ. 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết 15 năm 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 của Sở Nội 

vụ tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 
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