
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /BC-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                             

Cao Bằng, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  năm 2022 

  

 

Thực hiện Công văn số 4500/BVHTTDL-PC ngày 11/11/2022 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và du lịch, về việc báo cáo tổng kết năm 2022 và xây dựng 
kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch (SVHTTDL) báo cáo tình hình thực hiện) báo cáo công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Cao Bằng năm 2022 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), 
có chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và 
phát triển sự nghiệp về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo 
(trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa 
bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp 
luật. 

Về cơ cấu tổ chức của Sở hiện tại gồm: 

+ Lãnh đạo Sở: Giám đốc, 04 Phó Giám đốc, 06 phòng thực hiện chức 
năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở; 

+ Các đơn vị sự nghiệp gồm 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

+ Phòng Văn hóa - Thông tin 9 huyện, 01 thành phố chịu sự chỉ đạo, 
quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở VHTTDL đã xây dựng và ban 
hành Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 19/01/2022  của Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch, về phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2022. Tại Kế 
hoạch này, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và 
Thông tin các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch nhằm tổ 
chức, triển khai thực hiện các nội dung liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế 
của từng cơ quan, đơn vị. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL 

- Tổ chức phụ trách công tác Pháp chế Sở: Theo Quy chế làm việc của 
Sở, công tác Pháp chế giao cho Phòng Tổ chức - Pháp chế Sở tham mưu, phụ 
trách. 
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- Thành viên Hội đồng PHPBGD pháp luật tỉnh: Cử đồng chí Ngọc Văn 
Chắn, Phó Giám đốc Sở là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật cấp tỉnh. 

2. Nội dung tuyên truyền PBGDPL 

Năm 2022, do diễn biến tình hình dịch Covid-19 đã tạm ổn, Sở VHTTDL   
tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. Sở thực 
hiện công tác này thông qua việc ban hành văn bản triển khai, tổ chức lồng ghép 
các buổi tuyên truyền tại các cuộc hợp, sinh hoạt Chi bộ, các buổi truyền thông lưu 
động, đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời các phòng, đơn vị đã 
xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến tại đơn vị, chủ động trong công tác phổ 
biến và tuyên truyền, nội dung tuyên truyền như sau: 

2.1. Triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa 
XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (VHTTDL):   

- Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết 
luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy về học tập 
chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 
2022; đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị. 

- Kế hoạch số 53-KH-ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng uỷ khối Cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2022.  

- Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 29/4/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan 
và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm 
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

- Báo cáo số 170-BC/ĐUK ngày 30/5/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh về kết quả triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 
01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, 
tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

- Công văn số 678-CV/BTGTU ngày 31/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô 
hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.  
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- Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 02//8/2022 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy về việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điểnhình tiên tiến 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 
– 2025. 

- Công văn số 857-CV/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy về việc định hướng nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền và sử 
dụng tài liệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về “Tự soi, tự sửa” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2022- 
2025. 

-  Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 
Chính phủ về về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 
từ ngày 10/12/2021. 

- Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 
công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ 
chức án bộ ở địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022.  

-  Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ ngày 
29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

-  Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021- 2025. 

- Thông tư số 14/2022/TT_BTC ngày 22/02/2022 của bộ Tài chính 
hướng dẫn nội dung và mức cho từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ 
xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. 

  - Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/5/2022, về việc ban 
hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt nam của Bộ Tư pháp, Sở VHTTDL Cao Bằng  
đã xác định một số khẩu hiệu tuyên truyền của ngành, cụ thể: 

1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

3. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là 
trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư 
pháp. 

4. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, 
góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

5. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật. 

- Triển khai các văn bản, Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết… của Tỉnh uỷ, 
UBND và Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2.2. Triển khai Luật Biên phòng năm 2020 
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Luật Biên phòng năm 2020 số 66/2020/QH 14, có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
nam khoá 14, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. 

Tại Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết, 
kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III/2022), Sở VHTTDL 
Cao Bằng đã tuyền truyền Luật Biên phòng 2020 đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Hội nghị đã được nghe 
đồng chí đại diện Đảng uỷ Sở, triển khai các nội dung trong Luật Biên phòng, 
phân tích và nhấn mạnh những nội dung, những điểm mới.  

Theo đó, tại Chương III Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể về vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động, hệ thống tổ chức, trang 
bị của Bộ đội biên phòng và hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc 
gia, việc sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. 

Ngoài ra, các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng, gồm: 

- Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phá hoại, gây mất ổn định an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Sử dụng hoặc cho sử 
dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; 
đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới. 

  - Giả danh cơ quan, tổ chức, người thực thi nhiệm vụ biên phòng; chống 
lại, cản trở, trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm người thực thi nhiệm vụ biên phòng. Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi 
kéo hoặc ép buộc người thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái quy định của 
pháp luật. 

  - Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi nhiệm vụ biên phòng để vi phạm pháp 
luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân. Phân biệt đối xử về giới, chia rẽ, kỳ thị dân tộc, chủng tộc, quốc 
tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. 
Sản xuất, sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, hình ảnh 
sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

3. Kết quả: 

-  Tổ chức lồng ghép phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật được 33 
cuộc, với số người tham dự trên 1.500 người.  

- Thực hiện Công văn số 778/BTC ngày 18/7/2022 của Ban tổ chức cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” do Sở Tư pháp phát 
động, SVHTTDL đã ban hành Công văn số 679/SVHTTDL ngày 29/6/2022, về 
việc tuyên truyền phát động cuộc thi đến các phòng và đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở. toàn ngành có 136 cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tham 
gia. 

- Đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở và 
các Website của đơn vị trong ngành. 

4. Về xã hội hóa trong công tác PBGDPL: Không có. 

5. Việc đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL: Chi vào 
kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị (nếu có). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ưu điểm: 

- Nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở trong công tác PBGDPL, 
công tác này được triển khai, thực hiện có nề nếp, đồng bộ theo chương trình, 
kế hoạch đề ra, có trọng tâm, trọng điểm. 

-  Sở VHTTDL đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong toàn ngành VHTTDL. 

- Nhận được sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Hạn chế: 

- Mấy tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt 
động PBGDPL của Sở thông qua các hình thực trực tiếp như Hội nghị, Hội 
thảo...,các hoạt động tuyền tuyền chủ yếu được thực hiện từ cuối quý II.2022. 

- Do hạn chế về kinh phí, cơ sở vật chất, vì vậy hiệu quả công tác tuyên 
truyên, phổ biến chưa cao; 

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL 
trong ngành VHTTDL chưa hiệu quả; 

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền 
PBGDPL. 

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật trong từng 
lĩnh vực để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
thường xuyên về công tác PBGDPL do các cấp, các ngành tổ chức. 

4. Lựa chọn thêm cán bộ, công chức đủ điều kiện đề xuất Sở Tư pháp 
tham mưu  UBND tỉnh bổ nhiệm báo cáo viên pháp luật của tỉnh. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 
2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Ngọc Văn Chắn 
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