
1. Một số kết quả của các cấp ủy Đảng 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW, các thông báo 
sơ kết, kết luận tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã 
được Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ trung 
ương đến địa phương khẩn trương tổ chức phổ 
biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, 
tổ chức, đảng viên với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú và ở nhiều cấp độ khác nhau:

Đảng Đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo 
Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật và các văn bản pháp luật có liên quan

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực 
hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực thi pháp luật

Nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ 
biến được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, 
chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ 
chức, đoàn thể, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật.

Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao 
năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
được quan tâm.

Công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 32-CT/
TW và việc chấp hành pháp luật được tiến hành 
thường xuyên, với nhiều hình thức, cấp độ.

2. Một số tồn tại, hạn chế 
Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng 

và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã có 
chuyển biến đáng kể nhưng chưa thật sự đầy đủ, 
sâu sắc.

Hệ thống pháp luật vẫn còn cồng kềnh, chồng 

chéo gây khó khăn cho cả đối tượng phổ biến, 
giáo dục pháp luật và đối tượng được phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

Tính chủ động của một số địa phương trong 
việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật chưa cao

Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở một số nơi còn mỏng, lại kiêm 
nhiệm nhiều công việc hoặc kiến thức pháp luật, 
kỹ năng, nghiệp vụ hạn chế.

Đầu tư của Nhà nước cho công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật vẫn còn hạn hẹp, chưa đảm 
bảo đầy đủ nguồn lực.

3. Một số giải pháp Để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật

- Đảng Đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ 
đạo Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về PBGDPL theo hướng đầy đủ, cụ thể, 
rõ ràng, khả thi hơn; quyết liệt hơn nữa trong lãnh 
đạo, chỉ đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, kết hợp 
chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác lập pháp, 
giám sát tối cao.

- Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự 

Đảng các bộ, ngành quyết liệt hơn nữa trong lãnh 
đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành triển khai 
thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án về 
PBGDPL, kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng, 
thực thi pháp luật. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng 
Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan chỉ đạo 
đổi mới giáo dục pháp luật trong nhà trường theo 
hướng chú trọng hơn giáo dục đạo đức, lối sống 
cho học sinh, sinh viên thông qua những công 
việc, việc làm cụ thể thiết thực; thầy cô phải gương 
mẫu chấp hành pháp luật, là tấm gương sáng cho 
học sinh, sinh viên.

- Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở trung ương 
và địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật thông qua hoạt động giám sát, phản 
biện xã hội, các cuộc vận động quần chúng do 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên phát động; phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan, tổ chức hữu quan xây dựng và thực hiện 
tốt các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục 
pháp luật.

- Các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức 
Đảng trực thuộc trung ương phát huy cao hơn 
nữa tính chủ động, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thực hiện 
tốt công tác PBGDPL kết hợp chặt chẽ với thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực thi pháp luật, 
hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến căn 
bản về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. Yêu cầu cán bộ, 
đảng viên phải đi đầu, gương mẫu trong lối sống, 
chấp hành pháp luật; tích cực vận động gia đình, 
người thân và những người xung quanh nghiêm ï



chỉnh chấp hành pháp luật.

- Các tổ chức đảng trong các cơ quan có chức 
năng tổ chức thi hành pháp luật và các cơ quan tư 
pháp tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của mình để nâng cao ý thức 
tôn trọng, chấp hành của cán bộ và nhân dân; tăng 
cường lồng ghép PBGDPL với việc thi hành pháp 
luật trong các lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hình thức 
PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng 
nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ 
thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương; 
lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện 
các chương trình, các phong trào vận động quần 
chúng. Tăng cường thực hiện xã hội hoá, huy 
động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham 
gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin tuyên 
truyền ở trung ương và địa phương tiếp tục phối 
hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tác 
phẩm về PBGDPL với hình thức phong phú, thời 
lượng nhiều hơn.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ 
cán bộ làm công tác PBGDPL, trọng tâm là Hội 
đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các 
cấp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể, 
chính quyền các cấp. Phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các 
thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL trong 
việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch 
PBGDPL ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo 
đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy 
đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Xây dựng, thực hiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ pháp luật đối với những người 
tham gia công tác PBGDPL, đội ngũ giảng viên, 
giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân.

- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các 
cấp, các ngành trong công tác PBGDPL. Đề cao 
vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông 
đại chúng, các cán bộ chuyên trách và Hội đồng 
Phối hợp PBGDPL. Xác định rõ nội dung, chương 
trình phối hợp tuyên truyền, PBGDPL trong từng 
thời gian, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương; bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức 
và địa phương. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, rút 
ra kinh nghiệm tốt để phát huy mặt tích cực, kịp 
thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
đối với hoạt động PBGDPL; có chính sách khen 
thưởng, động viên kịp thời đối với tổ chức, cá nhân 
có thành tích; phê bình và xử lý nghiêm khắc đối 
với những cơ quan, đơn vị, cá nhân mắc sai phạm, 
đặc biệt là những đối tượng vi phạm là cán bộ, 
đảng viên. Tăng cường trách nhiệm của các cơ 
quan có chức năng tổ chức thi hành pháp luật và 
các cơ quan tư pháp trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn kết chặt chẽ 
công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án với việc tuyên truyền, PBGDPL 
nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp 
luật của cán bộ và nhân dân. Phát hiện, nhân rộng 
nhiều hơn những điển hình tốt trong PBGDPL.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ về nguồn lực 
để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp 
luật đối với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc ít người và các đối tượng yếu thế. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đáp ứng tốt 
hơn cho hoạt động PBGDPL.

theo tinh thần Chỉ thị số 32-Ct/tW

 Vai trò của các cấp ủy Đảng 
trong công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật
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