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BÁO CÁO 

Tổng kết Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số 1827/KH-UBND 

 

 

 Thực hiện Công văn số 1475/UBND-NC ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc tổ chức tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon 

Tum báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị như sau: 

 

Phần I 

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND. 

Căn cứ Kế hoạch số 1827/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 

2241/KH-SYT ngày 17/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện 

Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 814/BVT-

KH ngày 01/12/2017 về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017-2021 trong ngành Y tế. 

Trên cơ sở các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đã xác định tại Kế hoạch 

814/BVT-KH, hàng năm Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đều xây dựng các Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm, hàng quý và các Kế hoạch 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật chuyên đề khác gắn với tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị. 

Công tác kiểm tra, báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương 

trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 được thực hiện đảm bảo 

theo Kế hoạch và quy định, hướng dẫn của Sở Y tế. 

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

HOẠCH SỐ 1827/KH-UBND. 

Sau 05 năm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị, 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Bệnh viện được quan tâm 

chỉ đạo triển khai thực hiện, đa dạng về hình thức, kịp thời về nội dung, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra tại Kế 

hoạch cụ thể: 



- 100% các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đều được tổ chức phổ biến, thông 

tin rộng rãi các văn bản liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. 

- 100% các chương trình bồi dưỡng bắt buộc đối với viên chức, người lao 

động có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban 

hành được tổ chức định kỳ theo quy định. 

- Tổ chức thường xuyên, đồng bộ các hình thức PBGDPL, các trách nhiệm 

được quy định theo Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật và các văn bản chỉ đạo 

hướng dẫn của cấp trên. 

Kết quả thực hiện chi tiết các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1827/KH-UBND 

như sau: 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác PBGDPL. 

Đảng ủy Bệnh viện đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác 

PBGDPL, kịp thời tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản Nghị 

quyết mới của Đảng, các văn bản Pháp luật mới ban hành; thường xuyên chỉ đạo 

các chi bộ, khoa, phòng, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức triển 

khai thực hiện công tác PBGDPL gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

tại đơn vị; hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên, viên 

chức, người lao động trong đơn vị được nâng lên. 

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL; chú trọng 

chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có 

hiệu quả về PBGDPL. 

Căn cứ các quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch, nghiêm túc tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị; hướng dẫn các khoa, phòng đa dạng 

hóa các hình thức tuyên truyền: niêm yết tại bảng thông tin, thông báo quán triệt, 

tại giao ban khoa, phòng; cử báo cáo viên tham gia các Hội thi do cấp trên tổ chức, 

…. Kết quả năm 2019, có 01 người đạt giải Nhất hội thi Báo cáo viên giỏi do 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ 

chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Bệnh viện tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật của Bệnh viện; thành phần chủ yếu là Lãnh đạo Bệnh viện, Lãnh 

đạo các phòng chức năng. Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cao, thường xuyên được tập huấn, củng cố kiện toàn, nâng cao trình độ lý luận 

chính trị và hiểu biết pháp luật. Bệnh viện hiện có 02 báo cáo viên cấp tỉnh (trong 

đó có 01 người đã nghỉ hưu tiếp tục ký hợp đồng làm việc). 

4. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin. 



Công tác tuyên truyền, PBGDPL được đơn vị tổ chức thường xuyên thông 

qua Hội nghị tập trung định kỳ hàng quý và Hội nghị học tập chuyên đề; thông 

qua các hoạt động sinh hoạt nhân Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam: treo băng rôn khẩu hiệu, đăng tải tin bài trên Website Bệnh viện, các 

hoạt động sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn. 

Trong năm 2021 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-

19 việc tổ chức Hội nghị học tập pháp luật tập trung cho viên chức, người lao 

động tại đơn vị gặp khó khăn. Bệnh viện đã chủ động xây dựng Kế hoạch, chuyển 

nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành qua hệ thống Ioffice để 

các khoa, phòng chủ động phổ biến tại giao ban khoa, phòng và thông qua hệ 

thống zalo để viên chức, người lao động chủ động tiếp cận, tìm hiểu.  

5. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã 

hội hóa hoạt động PBGDPL. 

Hằng năm Bệnh viện đã bố trí nguồn ngân sách chi thường xuyên để đảm 

bảo chi cho hoạt động PBGDPL tại đơn vị, thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách đối với Báo cáo viên; các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức học tập pháp 

luật tập trung; niêm yết công khai, trực quan các thông tin dưới khoa, phòng để 

nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh được tiếp cận, tìm hiểu. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG 

TRÌNH. 

 Bệnh viện đã phổ biến thông tin đưa vào hoạt động và đường link Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum:  

http://pbgdpl.kontum.gov.vn  theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” đến toàn thể viên chức, người 

lao động trong đơn vị được biết tìm hiểu, tra cứu thông tin. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Đánh giá hiệu quả của Chương trình, các Đề án thuộc Chương trình. 

Đảng ủy, Lãnh đạo Bệnh viện đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác 

tuyên truyền, PBGDPL và các quy định pháp luật được dư luận xã hội quan tâm. 

Viên chức, người lao động Bệnh viện đã ý thức trong việc chủ động tìm hiểu, 

chấp hành tốt các quy định pháp luật. 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Bệnh viện đã phát huy tốt vai trò 

của toàn hệ thống từ cấp ủy, chi bộ, khoa, phòng, các đoàn thể đến từng viên 

chức, người lao động trong việc tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ biến 

giáo dục pháp luật với các hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. 

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động 

trong đơn vị được nâng lên, góp phần vào việc giữ vững tình hình an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 

http://pbgdpl.kontum.gov.vn/


2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân: 

2.1. Tồn tại, khó khăn: 

- Hiện nay đội ngũ Báo cáo viên của Bệnh viện hoạt động kiêm nhiệm, chủ 

yếu là lãnh đạo quản lý Bệnh viện công việc chuyên môn nhiều nên việc tham gia 

phổ biến giáo dục pháp luật cũng như đầu tư xây dựng các nội dung, chương trình 

PBGDPL còn gặp khó khăn.  

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các khoa, phòng tổ chức đạt hiệu 

quả chưa cao, một số khoa, phòng còn chậm thông báo, thông báo không đẩy đủ 

các thông tin của Bệnh viện triển khai đến từng viên chức, người lao động. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn. 

- Nguyên nhân chủ quan. 

Một số viên chức, người lao động trong đơn vị còn bàng quan, chưa thực 

sự ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia phổ biến, học tập pháp 

luật, tìm hiểu các chủ trương, chính sách mới ban hành. 

Một số Hội nghị học tập pháp luật tập trung tổ chức quá đông nên ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người 

lao động trong Bệnh viện. 

- Nguyên nhân khách quan. 

Do vấn đề tác động của cơ chế thị trường, các chế độ đãi ngộ đối với viên 

chức, người lao động trong đơn vị có mặt hạn chế dẫn đến một số viên chức, người 

lao động dù đã được tổ chức học tập pháp luật, phổ biến các quy định nhưng vẫn 

cố tình vi phạm phải xử lý kỷ luật, có trường hợp bị buộc thôi việc. 

3. Bài học kinh nghiệm. 

Để đạt hiệu quả cao trong công tác PBGDPL cho viên chức, người lao động 

trong đơn vị phải cần có sự quân tâm chỉ đạo thường xuyên, thống nhất từ cấp ủy 

Đảng, lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng đến từng viên chức, người 

lao động. Từ đó phát huy tối đa sức mạnh của toàn đơn vị trong công tác PBGDPL 

và lan tỏa hiệu quả đến người bệnh, người nhà người bệnh và người nhà nhân viên 

y tế trong việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành pháp luật. 

Phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động tuyên truyền, 

nội dung thông tin phổ biến phải đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung 

đặc biệt là phải tạo được sự ấn tượng, gắn với thực tiễn đời sống, công việc để thu 

hút sự quan tâm, tìm hiểu của viên chức, người lao động đối với các quy định 

pháp luật. 

Trong triển khai thực hiện phải làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá để kịp 

thời phát hiện những mặt còn hạn chế, có giải pháp khắc phục, điều chỉnh phù 

hợp. 

 

 



Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 

PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 

CÔNG TÁC PBGDPL. 

1. Phương hướng. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ PBGDPL tại Bệnh 

viện trên cơ sở Kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở Y tế và cơ quan cấp 

trên. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Báo cáo viên trong việc tham gia 

PBGDPL cho viên chức, người lao động trong Bệnh viện. 

- Gắn công tác PBGDPL với công tác quản lý, giáo dục công chức, viên 

chức người lao động và nội quy, quy chế làm việc của đơn vị. Lấy tiêu chí tham 

gia học tập pháp luật là một tiêu chí để đánh giá, phân loại kết quả viên chức, 

người lao động hàng năm. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp.  

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập pháp luật định 

kỳ cho viên chức, người lao động kịp thời đúng hướng dẫn.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; trong đó tiếp 

tục phát huy vai trò của trang thông tin điện tử và trang fanpage của Bệnh viện 

trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định mới. 

- Kịp thời đề xuất kiện toàn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên và người tham gia phổ biến giáo dục pháp luật của Bệnh viện. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tham 

gia giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, viên chức người lao động trong 

đơn vị.  

- Xử lý nghiêm các trường hợp viên chức, người lao động không thực hiện 

đúng chức trách nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, không xử lý vi phạm,… làm giảm 

hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời  kịp thời khen thưởng, 

động việc các khoa, phòng cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác PBGDPL 

tại đơn vị. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các 

tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân lực, tài lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

 



II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.  

Đề nghị Sở Y tế, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức làm báo cáo viên Bệnh viện về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.  

  Trên đây là Báo cáo Tổng kết Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số 1827/KH-UBND. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Kon Tum kính báo cáo Sở Y tế biết, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc Bệnh viện 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCCB 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Đoàn Thị Tuần 
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