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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ðình Cúc  
tại Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2015 và tổ chức Cuộc thi viết Tìm 

hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ  
 

  

 Ngày 12/3/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ðình Cúc, Chủ tịch Hội 
ñồng phối hợp PBGDPL, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam của tỉnh Phú Thọ ñã chủ trì Hội nghị triển khai công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật (sau ñây viết là PBGDPL) năm 2015 và kiểm ñiểm tiến 
ñộ triển khai tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
(sau ñây viết là Cuộc thi) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị có các ñồng chí là 
thành viên Hội ñồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi của 
tỉnh. Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2014, Kế hoạch công tác 
PBGDPL năm 2015, Báo cáo nhanh tình hình triển khai Cuộc thi trên ñịa bàn tỉnh và 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ðình Cúc 
kết luận và chỉ ñạo như sau: 

 1. Về Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp 

Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp là một trong những nội dung triển khai thi 
hành Hiến pháp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết ñịnh của 
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh. ðể tổ chức tốt Cuộc thi trên ñịa 
bàn tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi ñã kịp thời ban hành các văn bản chỉ 
ñạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi. Nhiều sở, ban, ngành, ñoàn thể ở tỉnh, UBND 
huyện, thành, thị ñã ban hành văn bản triển khai, phát ñộng tham gia Cuộc thi tới 
cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương thuộc phạm vi quản 
lý. Các cơ quan, ñơn vị ñã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi; tổ 
chức biên soạn, ñăng tải, phát hành rộng rãi các tài liệu phục vụ Cuộc thi. Các tầng 
lớp nhân dân ñã có sự quan tâm, nghiên cứu và tham gia dự thi. 

 Tuy nhiên, công tác tổ chức Cuộc thi trong thời gian qua có những hạn chế 
như: Chưa xây dựng ñược các ñiển hình nổi bật ñể vận ñộng, khuyến khích người dân 
tham gia; một số huyện, thành, thị chưa quan tâm chỉ ñạo triển khai Cuộc thi trên ñịa 
bàn; việc ñôn ñốc, nhắc nhở về tiến ñộ còn chậm. Những hạn chế trên là do thời gian 
triển khai cuộc thi ngắn (5 tháng), lại trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên ñán và 
nhiều sự kiện chính trị - xã hội lớn của ñất nước, của tỉnh ñã ảnh hưởng ñến công tác 
chỉ ñạo, hướng dẫn, theo dõi của các cơ quan, ñơn vị cũng như ñầu tư thời gian 
nghiên cứu và dự thi của các tầng lớp nhân dân. 
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 ðể ñảm bảo tổ chức thành công Cuộc thi, cần tập trung thực hiện tốt một số 
nội dung sau:  

 - Các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ ñạo triển khai Cuộc thi trong 
phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn 
thể, cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh phải tiếp tục quán triệt, giao chỉ tiêu, ñôn ñốc, 
hướng dẫn tổ chức tốt Cuộc thi trong phạm vi quản lý; chỉ ñạo việc phổ biến, cung 
cấp tài liệu hoặc nguồn khai thác tài liệu ñể người dân biết, tham gia Cuộc thi. ðặc 
biệt, chỉ ñạo các bộ phận tham mưu triển khai cuộc thi ở ñơn vị mình cần ñộng viên, 
khuyến khích những người nhiệt tình, tâm huyết với các cuộc thi ñể hỗ trợ họ làm bài 
thi ñạt chất lượng cao. 

 - Các cơ quan báo chí, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có trang thông tin ñiện 
tử, xuất bản phẩm cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Cuộc thi và cập nhật ñầy 
ñủ các tài liệu phục vụ Cuộc thi, ñảm bảo mọi người dân có thể dễ dàng tìm kiếm tài 
liệu ñể tham khảo, nghiên cứu dự thi. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
ñẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tiến ñộ triển khai, ñặc biệt chú trọng 
tuyên truyền các ñiển hình của Cuộc thi. 

- Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu giúp Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thực 
hiện các giải pháp tổ chức Cuộc thi ñảm bảo ñúng tiến ñộ, khoa học và chất lượng 
tốt, tạo thành cuộc sinh hoạt chính trị - pháp lý có sức lan tỏa trong cộng ñồng.   

2. Về công tác PBGDPL 

 Công tác PBGDPL năm 2014 ñã ñược triển khai mạnh mẽ, trong ñó có nhiều 
hoạt ñộng tích cực, nổi bật như triển khai, phổ biến Hiến pháp ñồng bộ, thống nhất; 
kịp thời, nhạy bén trong công tác tuyên truyền giữ vững chủ quyền biển ñảo; phổ biến 
các văn bản pháp luật mới; tổ chức các ñợt cao ñiểm tuyên truyền pháp luật,…. Có 
ñược kết quả trên là do các cấp, các ngành tích cực tổ chức thực hiện công tác tuyên 
truyền với hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền phong phú và nhạy bén hơn, 
ñồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan ñể phát huy ưu thế 
của từng cơ quan, nâng cao mức ñộ, phạm vi ảnh hưởng của các hoạt ñộng PBGDPL. 
Việc ñầu tư nguồn lực bước ñầu tránh sự dàn trải, nghiên cứu lựa chọn nội dung, hình 
thức, ñối tượng và ñịa bàn tuyên truyền ñể triển khai trọng tâm, trọng ñiểm, lấy hiệu 
quả làm mục tiêu hàng ñầu. Hội ñồng phối hợp PBGDPL tỉnh ñã thể hiện vai trò tư 
vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh trong việc hướng dẫn triển khai các ñợt cao ñiểm tuyên 
truyền pháp luật. Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế như: Các ðề án về 
PBGDPL chưa ñược triển khai thực hiện ñồng ñều, tiến ñộ chậm, các hoạt ñộng ñều 
phải tổ chức lồng ghép nên chưa ñáp ứng ñược mục tiêu của ðề án. Chưa có cơ chế, 
phương thức thỏa ñáng trong ñiều kiện hiện nay ñể ñảm bảo ñội ngũ làm công tác này 
hoạt ñộng có hiệu quả và phát huy vai trò nòng cốt. Kinh phí dành cho công tác 
PBGDPL chưa ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ñặc biệt ñối với các nhiệm vụ PBGDPL 
mang tính dài hạn. 

 Năm 2015 có nhiều sự kiện trọng ñại của ñất nước, của tỉnh, do vậy công tác 
tuyên truyền pháp luật cần ñược ñẩy mạnh và tăng cường hơn nữa. ðề nghị các cấp, 
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ngành, ñoàn thể và các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh cần thực hiện tốt một số nội 
dung sau ñây: 

 - Việc thực hiện 11 ðề án về PBGDPL ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
409/Qð-TTg ngày 09/4/2012 và Quyết ñịnh 1133/Qð-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh trong những năm qua chưa thật sự hiệu quả.  Năm 
2016 là thời ñiểm tổng kết các ðề án này, do vậy, các cơ quan ñược giao chủ trì thực 
hiện các Chương trình, ðề án trên phải rà soát, kiểm ñiểm lại kết quả ñã ñạt ñược, 
xây dựng các chương trình hoạt ñộng, tập trung nguồn lực ñể tổ chức thực hiện ñảm 
bảo hiệu quả, thiết thực, ñúng tiến ñộ ñề ra. 

 - Về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015: ðây là hoạt ñộng thường kỳ hàng năm, 
là dịp các ñơn vị, ñịa phương triển khai các hoạt ñộng tuyên truyền pháp luật nhằm 
tôn vinh pháp luật trong ñời sống kinh tế - xã hội, vì vậy các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể ñể tổ chức các hoạt ñộng thiết thực, phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ và ñiều kiện thực tiễn của từng ñơn vị, ñịa phương. Các cơ 
quan, ñơn vị ñược UBND tỉnh lựa chọn làm ñiểm phải nghiên cứu xây dựng chương 
trình tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong ñó chú trọng xây 
dựng các chuyên ñề tuyên truyền, tạo thành ñợt cao ñiểm. Các ngành cần tăng cường 
phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật lồng ghép với các ñợt cao ñiểm, tháng cao ñiểm 
trong các lĩnh vực; ưu tiên, chú trọng tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư, cho người 
dân ở cơ sở; kết hợp tuyên truyền pháp luật với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tạo sức 
thu hút với ñối tượng ñược tuyên truyền. 

 - ðể các văn bản pháp luật mới ñi vào cuộc sống, các cơ quan quản lý ñối với 
các lĩnh vực ñược văn bản ñiều chỉnh phải xây dựng văn bản triển khai thi hành, 
trong ñó trước hết phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các quy ñịnh mới, các 
quy ñịnh liên quan trực tiếp ñến ñời sống của người dân, ñồng thời thông qua công 
tác này ñể nắm bắt những hiệu quả ñiều chỉnh của văn bản, những khó khăn vướng 
mắc trong quá trình thi hành ñể kịp thời giải quyết. 

 - Tập trung ñầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền pháp luật, ñảm bảo 
trọng tâm, tránh dàn trải. Tiếp tục chỉ ñạo tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền ñối với 
các ñối tượng ñặc thù, ñịa bàn trọng ñiểm, trong ñó tăng cường tổ chức các hoạt ñộng 
tư vấn, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu ñộng cho người dân tộc thiểu số, người dân vùng 
sâu vùng xa, vùng trọng ñiểm về vi phạm pháp luật, ñối tượng có nguy cơ vi phạm 
pháp luật cao. 

 - Gắn công tác PBGDPL với công tác thông tin, tuyên truyền về ðại hội ðảng 
các cấp, hướng ñến ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XII. Nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác PBGDPL là các cấp, các ngành, các cơ quan, ñơn vị phải nắm bắt ñược 
những vấn ñề mà xã hội và người dân quan tâm hoặc những sự kiện, vấn ñề kinh tế, 
xã hội, pháp luật phát sinh, nhiều vướng mắc ñể kịp thời giải thích, tuyên truyền ñể 
người dân hiểu rõ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận ñộng trước và trong triển 
khai các dự án kinh tế - xã hội, các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp ñến quyền, 
lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của tổ chức, công dân ñể giảm, tránh các khiếu nại, tố 
cáo. 
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 - ðề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức ñoàn thể, các tổ chức 
chính trị - xã hội chỉ ñạo tăng cường công tác phối hợp với các ngành ñể triển khai 
thực hiện tốt các nhiệm vụ PBGDPL năm 2015. 

 Thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

  
 TL. CHỦ TỊCH  

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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