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Chuyên đề 1 

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

 
 

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm, vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác PBGDPL 

a. Khái niệm về PBGDPL  

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một cụm từ ghép của hai cụm 

từ “phổ biến pháp luật” và “giáo dục pháp luật”. PBGDPL có hai nghĩa: 

- Theo nghĩa hẹp, PBGDPL là truyền đạt tinh thần, nội dung pháp luật 

giúp cho đối tượng tác động hiểu và hình thành ở họ tri thức pháp luật, tình 

cảm, thực hiện hành vi phù hợp với các đòi hỏi của các quy định pháp luật hiện 

hành. 

- Theo nghĩa rộng, PBGDPL là công tác, lĩnh vực hoạt động, bao gồm tất 

cả các công đoạn phục vụ cho việc thực hiện PBGDPL (xây dựng chương trình, 

kế hoạch PBGDPL; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL thông 

qua việc áp dụng các hình thức, biện pháp PBGDPL; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL). 

b. Vị trí, vai trò của công tác PBGDPL  

- PBGDPL tác động vào ý thức của đối tượng 

Với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, PBGDPL nâng cao nhận thức 

và tác động trực tiếp đến ý thức của đối tượng. Trước hết, các hoạt động này tạo 

ra sự quan tâm đối với pháp luật. Từ chỗ không để ý đến sự tồn tại của pháp 

luật, đối tượng được phổ biến bắt đầu dành sự quan tâm của mình đối với pháp 

luật, đồng thời sự hiểu biết về pháp luật ngày càng được nâng cao. Pháp luật 

chính là phương tiện hàng đầu để nhà nước quản lý xã hội và cũng là phương 

tiện cho mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công tác 

PBGDPL giúp cho đối tượng nhận thức được những giá trị cao đẹp ấy của pháp 

luật và biết sử dụng phương tiện hữu hiệu đó trong cuộc sống. 

Một vai trò hết sức quan trọng của PBGDPL là tạo được niềm tin vào 

pháp luật. Khi đã có niềm tin, đối tượng sẽ tự biết điều chỉnh hành vi của mình 

theo đúng các quy định của pháp luật. Không những thế, họ còn có ý thức phê 

phán, lên án những hành vi vi phạm, đi ngược lại với các quy định của pháp 

luật. 

- PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng 

Việc hiểu được các quy định của pháp luật là hiểu được chủ trương, 

đường lối lãnh đạo của Đảng, qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng, vững 

tin đi theo sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh. Có thể thấy rằng ý thức pháp luật là một bộ phận của ý thức 

chính trị. Vì vậy, khi thực hiện giáo dục pháp luật sẽ tạo ra khả năng cho việc 

giáo dục chính trị, hình thành ở đối tượng những sự hiểu biết nhất định về chính 
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trị. Ngược lại, giáo dục chính trị có những sự đan xen nhất định trong nội dung 

của mình những tư tưởng pháp lý. 

- Giáo dục ý thức pháp luật và đạo đức 

Đạo đức là những tiêu chuẩn, những nguyên tắc ứng xử được dư luận xã 

hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với 

xã hội. 

Pháp luật là chỗ dựa và là cơ sở của việc hình thành đạo đức mới. Các 

nguyên tắc căn bản của đạo đức mới được thể chế hoá thành các quy phạm pháp 

luật. Do đó pháp luật bảo vệ và phát triển đạo đức, bảo vệ tính công bằng, chủ 

nghĩa nhân đạo, tự do, lòng tin và lương tâm con người. Giáo dục đạo đức tạo 

nên tiền đề cần thiết để hình thành ở công dân sự tôn trọng sâu sắc đối với pháp 

luật. Ngược lại giáo dục pháp luật tạo ra khả năng thiết lập trong đời sống thực 

tiễn hàng ngày những nguyên tắc của đạo đức, củng cố các nghĩa vụ đạo đức. 

Có thể nói giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cùng tác động vào lòng 

tin của con người đối với sự cần thiết tuân theo những nguyên tắc cơ bản của 

đạo đức mới, lòng tin đối với giá trị xã hội của pháp luật và lòng tin đối với các 

quy phạm đạo đức và pháp luật trong đời sống hướng đến hoàn thiện những mối 

quan hệ lẫn nhau giữa con người với con người. 

- PBGDPL là khâu đầu tiên trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật 

Giáo dục pháp luật với những phương thức khác nhau, trong đó có phổ 

biến, tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ văn hoá 

pháp lý của người dân. Đồng thời, sự phát triển của văn hoá pháp lý cũng chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước. 

Hiệu quả tác động này lại phụ thuộc vào trình độ văn hoá pháp lý của đội ngũ 

cán bộ, công chức; phụ thuộc vào việc họ thực thi đúng pháp luật, có thái độ tôn 

trọng pháp luật. Bởi vậy, thực hiện nhiệm vụ nâng cao văn hoá pháp lý đòi hỏi 

không chỉ nâng cao trình độ văn hoá chung của nhân dân mà còn phải tăng 

cường năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan 

nhà nước. Một trong những nguyên nhân của tình trạng vi phạm pháp luật là do 

trình độ văn hoá pháp lý của một bộ phận nhân dân, trong đó có cả cán bộ, công 

chức còn thấp. Rõ ràng, việc nâng cao văn hoá pháp lý có quan hệ gắn bó mật 

thiết với việc tiếp tục tăng cường pháp chế. 

Trong điều kiện xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì 

một trong những điều kiện quan trọng là làm sao để người dân được tham gia 

tích cực vào các hoạt động quản lý xã hội bằng pháp luật. Tăng cường dân chủ 

cũng có nghĩa là mở rộng sự tham gia của người dân vào các hoạt động lập 

pháp, hành pháp và tư pháp, thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan nhà 

nước. Chính điều này đã nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. 

PBGDPL góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự lớn mạnh của tính tích 

cực, đảm bảo hành trang kiến thức pháp lý cần thiết cho sự tham gia vào các 

hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. 

c. Ý nghĩa của việc PBGDPL 
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- Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đối tượng 

Pháp luật của Nhà nước không phải khi nào cũng được mọi người trong 

xã hội biết đến, tìm hiểu, đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh. Tuy rằng 

bản chất pháp luật của Nhà nước ta là rất tốt đẹp, nó phản ánh ý chí, nguyện 

vọng, mong muốn của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội. Nhưng 

những quy định của pháp luật dù có tốt đẹp bao nhiêu mà không được nhân dân 

biết đến thì vẫn chỉ là những trang giấy. 

Pháp luật của Nhà nước có thể được một số người tìm hiểu, quan tâm và 

nắm bắt xuất phát từ nhu cầu học tập, nghiên cứu hay từ nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh của họ. Những người này luôn theo sát những quy định của pháp luật 

mới ban hành để phục vụ trực tiếp cho công việc của mình, nhưng số lượng đối 

tượng này không phải là nhiều. Trong điều kiện trình độ dân trí còn chưa cao, 

đời sống kinh tế của đa số nhân dân còn gặp nhiều khó khăn cho nên đối tượng 

nằm trong sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật, nghĩa là số đông nhân dân 

lao động trong xã hội chưa có điều kiện tiếp cận với pháp luật. 

PBGDPL chính là phương tiện truyền tải những thông tin, những yêu cầu, 

nội dung và các quy định pháp luật đến với người dân, giúp cho người dân hiểu 

biết, nắm bắt pháp luật kịp thời mà không mất quá nhiều thời gian, công sức cho 

việc tự tìm hiểu, tự học tập. Đó chính là phương tiện hỗ trợ tích cực để nâng cao 

hiểu biết pháp luật cho nhân dân. 

- Hình thành lòng tin vào pháp luật của đối tượng 

Pháp luật chỉ có thể được mọi người thực hiện nghiêm chỉnh khi họ tin 

tưởng vào những quy định của pháp luật. Pháp luật được xây dựng là để bảo vệ 

cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo lợi ích chung của cộng 

đồng, bảo đảm công bằng và dân chủ xã hội. Do đó khi nào người dân nhận 

thức đầy đủ được như vậy thì pháp luật không cần một biện pháp cưỡng chế nào 

mà mọi người vẫn tự giác thực hiện. 

Tạo lập niềm tin vào pháp luật cho mỗi người và cả cộng đồng đòi hỏi sự 

kết hợp nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố đóng vai trò quan trọng là PBGDPL 

để mọi người hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về quá trình thực hiện và áp dụng, 

những ưu điểm, hạn chế của quá trình điều chỉnh pháp luật. 

Pháp luật cũng như mọi hiện tượng khác trong xã hội bao giờ cũng có hai 

mặt, không phải lúc nào cũng thoả mãn hết, phản ánh được đầy đủ nguyện 

vọng, mong muốn của tất cả mọi người trong xã hội. Quá trình điều chỉnh pháp 

luật sẽ lấy lợi ích của đông đảo nhân dân trong xã hội làm tiêu chí, thước đo, do 

đó sẽ có một số ít không thoả mãn được. Chính các yếu tố hạn chế và mặt trái 

của các quy định pháp luật càng tạo nên sự cần thiết của công tác PBGDPL để 

mọi người hiểu đúng pháp luật, đồng tình ủng hộ pháp luật. Có như vậy mới 

hình thành lòng tin vào pháp luật của đông đảo nhân dân trong xã hội. 

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đối tượng 

Ý thức pháp luật của người dân được hình thành từ 2 yếu tố, đó là tri thức 

pháp luật và tình cảm pháp luật. 
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Tri thức pháp luật là sự hiểu biết pháp luật của các chủ thể có được qua 

việc học tập, tìm hiểu pháp luật, qua quá trình tích luỹ kiến thức của hoạt động 

thực tiễn và công tác. 

Tình cảm pháp luật là trạng thái tâm lý của các chủ thể khi thực hiện hay 

áp dụng pháp luật, họ có thể đồng tình ủng hộ với những hành vi thực hiện đúng 

pháp luật và lên án các hành vi vi phạm pháp luật. 

Ý thức tự giác chấp hành pháp luật chỉ có thể được nâng cao khi công tác 

PBGDPL cho nhân dân được tiến hành thường xuyên, kịp thời và có tính thuyết 

phục. PBGDPL không đơn thuần là tuyên truyền các văn bản pháp luật đang có 

hiệu lực mà còn lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đồng tình ủng hộ các 

hành vi thực hiện đúng pháp luật, hình thành dư luận và tâm lý đồng tình ủng hộ 

với hành vi hợp pháp, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. 

PBGDPL nhằm hình thành, củng cố tình cảm tốt đẹp của con người với 

pháp luật, đồng thời ngày càng nâng cao sự hiểu biết của con người đối với các 

văn bản pháp luật và các hiện tượng pháp luật trong đời sống, từ đó nâng cao ý 

thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. 

 2. Chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà 

nước về công tác PBGDPL  

Công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có 

vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây 

dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân và vì Nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác 

PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Trong rất 

nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đề cập đến công tác 

PBGDPL. Đặc biệt, 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 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (sau đây 

gọi tắt là Chỉ thị số 32-CT/TW) đã khẳng định: “PBGDPL là một bộ phận của 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính 

trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng đầu tiên 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về PBGDPL, tạo nên sự thống nhất trong 

nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước 

pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   

Thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW, Điều 3 Luật 

PBGDPL năm 2012 quy định chính sách của Nhà nước về PBGDPL bao gồm: 

"PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước 

giữ vai trò nòng cốt. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác 

PBGDPL. Thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL; khen thưởng cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác PBGDPL. Giáo dục pháp 

luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép 

trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội 

dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục đại học". 
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 Trước những đòi hỏi, thách thức mới cần phải có sự thay đổi một cách 

toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm, ngày 20/6/2020, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó xác định chủ trương, định hướng đổi mới, là cơ 

sở để đề ra các giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả 

công tác PBGDPL. Kết luận số 80-KL/TW đã tiếp tục khẳng định: "PBGDPL là 

một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như vai trò nòng 

cốt của Nhà nước trong công tác PBGDPL, thể hiện sự nhất quán trong định 

hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức thực hiện PBGDPL". Kết luận 

đã bổ sung quy định về việc đa dạng hoá, huy động mạnh mẽ các nguồn lực 

trong xã hội tham gia công tác PBGDPL, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân tham gia. Quy định này 

nhằm tạo sự cân bằng cần thiết, hài hoà giữa trách nhiệm của Nhà nước và trách 

nhiệm của xã hội, của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong tham gia 

PBGDPL; thúc đẩy ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật nhằm 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân công dân. Định hướng này 

cũng tiệm cận và phù hợp với xu thế chung của sự vận động và phát triển, khi 

dân trí từng bước được nâng cao, Nhà nước cần giảm dần vai trò chủ động triển 

khai PBGDPL cũng như việc bố trí nguồn lực thực hiện. Thay vào đó là sự 

tham gia của xã hội để chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ với Nhà nước vì lợi ích công.                                                                                                

Một điểm mới quan trọng thể hiện sự thay đổi trong tư duy, quan điểm về 

công tác PBGDPL trong Kết luận số 80-KL/TW là chủ trương kết hợp chặt chẽ 

công tác PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Quan điểm này 

định vị đúng vị trí, vai trò của công tác PBGDPL trong mối quan hệ với xây 

dựng, tổ chức thi hành pháp luật theo hướng PBGDPL là khâu đầu tiên đưa 

pháp luật vào cuộc sống, thúc đẩy việc thực thi pháp luật; đồng thời qua công 

tác PBGDPL, nắm bắt, tổng hợp vướng mắc, bất cập của pháp luật trong quá 

trình thực thi để đề xuất hoàn thiện pháp luật, giúp Nhà nước phản ứng chính 

sách linh hoạt và hiệu quả hơn. 

Cụ thể hóa quan điểm của Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 

1521/QĐ-TTg đã xác định giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán 

triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW bằng hình 

thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; ban hành hoặc 

tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết 

luận nhằm phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL 

và hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác này. 

Các văn bản này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng 

và Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, làm chuyển biến nhận 

thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp 

phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật trong 

thời kỳ đổi mới. 

II. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 
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1. Khái niệm, đặc điểm về báo cáo viên pháp luật 

Báo cáo viên pháp luật có vị trí rất quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong 

công tác PBGDPL. Tại Khoản 1 Điều 35 Luật PBGDPL năm 2012 quy định: 

Báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực 

lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận 

để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL. 

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau: (1) Có phẩm chất 

đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác; (2) Có khả 

năng truyền đạt; (3) Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong 

lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại 

học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác 

liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm (Khoản 2 Điều 35 Luật PBGDPL). 

2. Thẩm quyền quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật  

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật của 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận báo cáo viên 

pháp luật của cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức 

thành viên của Mặt trận cấp tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận báo cáo viên 

pháp luật của cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức 

thành viên của Mặt trận cấp huyện; 

- Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật 

có quyền miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 

báo cáo viên pháp luật tổ chức rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; 

- Trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được 

quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

3. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật 

- Quyền của Báo cáo viên pháp luật, gồm: (1) Được cung cấp văn bản 

quy phạm pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật phục vụ cho việc thực hiện 

nhiệm vụ PBGDPL; (2) Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, 

nghiệp vụ PBGDPL; (3) Được hưởng thù lao và chế độ theo quy định của pháp 

luật. 

- Nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật, gồm: (1) Thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL theo sự phân công; truyền đạt chính xác nội dung PBGDPL; (2) 

Không được tiết lộ bí mật nhà nước và thực hiện các hành vi bị cấm khác; (3) 

Hằng năm, báo cáo về hoạt động PBGDPL do mình thực hiện với cơ quan, tổ 

chức quản lý trực tiếp. 
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4. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của báo cáo 

viên pháp luật 

Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự; phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định như sau: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng danh nghĩa báo cáo 

viên pháp luật để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao 

nhằm trục lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra, còn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 

5. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên 

pháp luật 

- Quán triệt, truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 

toàn xã hội về vị trí, vai trò của báo cáo viên pháp luật và triển khai nghiêm túc 

quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về BCVPL và rà soát, sửa đổi, bổ sung 

Chương trình khung về bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 

PBGDPL; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc; Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

- Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên 

nghiệp, chuyên biệt, nhất là báo cáo viên pháp luật có kỹ năng PBGDPL cho 

đối tượng đặc thù, biết tiếng dân tộc thiểu số. 

- Chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật thực sự 

có năng lực và hoạt động thực chất, tiến tới huy động chuyên gia pháp luật là 

lực lượng nòng cốt của báo cáo viên pháp luật. 

- Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật tham gia PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

III. KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ PBGDPL 

1. Kỹ năng, nghiệp vụ chung 

1.1. Kỹ năng xác định nội dung pháp luật  

- Xác định đối tượng càng rõ thì việc xây dựng nội dung, phương pháp 

phổ biến sẽ bám sát, phù hợp với đối tượng và hiệu quả cao hơn; 

- Nội dung: Đặc điểm xã hội, nhân khẩu (độ tuổi, thành phần xã hội, giới 

tính, nghề nghiệp, học vấn, tôn giáo, dân tộc…); Đặc điểm tâm lý (quan điểm, 

chính kiến, tâm trạng…); Nhu cầu, thị hiếu thông tin, thái độ của người nghe 

đối với nguồn thông tin; 

- Nghiên cứu trước, trong, sau khi PBGDPL.  
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1.2. Nội dung, hình thức PBGDPL 

a. Về nội dung PBGDPL 

Điều 10 Luật PBGDPL năm 2012 quy định nội dung PBGDPL là quy 

định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định 

của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng 

giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, 

an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp 

luật mới được ban hành; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế. 

Bên cạnh các quy định của pháp luật, nội dung PBGDPL còn bao gồm ý 

thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc 

chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật nhằm 

góp phần tạo niềm tin vào pháp luật, xây dựng con người mới vừa có hiểu biết 

pháp luật, vừa có ý thức chấp hành pháp luật. 

b. Về hình thức PBGDPL 

Điều 11 Luật PBGDPL năm 2012 quy định các hình thức PBGDPL hiện 

đang được áp dụng nhiều, có hiệu quả trên thực tế là: (1) Họp báo, thông cáo 

báo chí; (2) Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; 

cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; (3) Thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải 

trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết 

tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; (4) Tổ chức thi tìm hiểu 

pháp luật; (5) Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của 

các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở; (6) Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ 

chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn 

hóa khác ở cơ sở; (7) Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ 

sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; (8) Các hình thức PBGDPL khác 

phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác PBGDPL đem lại hiệu quả. 

Trong các hình thức PBGDPL trên, có những hình thức Nhà nước, xã hội 

thực hiện trách nhiệm chủ động PBGDPL cho công dân, đáp ứng quyền của 

công dân được thông tin về pháp luật, nhưng cũng có những hình thức để người 

dân thực hiện quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin pháp luật, chủ động 

tìm hiểu các vấn đề pháp luật cụ thể. Nhà nước, xã hội có trách nhiệm đáp ứng 

các yêu cầu này của cá nhân (như hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp 

thông tin, tài liệu pháp luật....). 

Để cụ thể hóa các hình thức PBGDPL, Luật PBGDPL năm 2012 đã có 05 

điều quy định cụ thể về họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp 

luật (Điều 12); đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử (Điều 

13); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (Điều 14); tư vấn, 
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hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật (Điều 15) và 

PBGDPL thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 16). Trong đó, hình thức đăng tải 

thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử và PBGDPL trên các phương 

tiện thông tin đại chúng được Luật PBGDPL năm 2012 quy định cụ thể các cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các hình thức PBGDPL này để bảo đảm 

tính khả thi, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. 

1.3. Nội dung, hình thức PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù 

a. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

Việc PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn 

cứ vào đặc điểm của từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về 

dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, 

biên giới, chủ quyền quốc gia, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật 

khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân. Chú trọng thực hiện thông 

qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn 

phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu 

số; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống. 

b. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh 

nghiệp 

Việc PBGDPL cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào 

quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về 

việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của 

pháp luật về lao động. Hình thức thực hiện thông qua việc phổ biến trực tiếp, 

niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách 

pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

c. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình 

Việc PBGDPL cho nạn nhân bạo lực gia đình tập trung vào các quy định 

của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia 

đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân 

bạo lực gia đình. Chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp 

lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí, PBGDPL trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ 

sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

d. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật 

Việc PBGDPL cho người khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật 

về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm 

của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các 

quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Chú trọng thực hiện 

bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối 



12 

 

tượng người khuyết tật. 

e. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo 

Việc PBGDPL cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo tập trung vào các quy 

định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi 

hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng thực hiện thông qua hình 

thức PBGDPL trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác. 

1.4. Nội dung, hình thức PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân 

- Nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo 

của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như sau: (1) Nội dung giáo dục 

pháp luật trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học được lồng ghép 

thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn 

mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo 

tiền đề hình thành ý thức pháp luật; (2) Nội dung giáo dục pháp luật trong 

chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trang bị kiến thức 

ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng 

và chấp hành pháp luật; (3) Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình 

giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trang bị kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật, kiến thức pháp luật liên quan đến ngành, nghề đào tạo. 

- Giáo dục chính khóa thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo 

dục ở cấp mầm non; môn học đạo đức ở cấp tiểu học; môn học giáo dục công 

dân ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; môn học pháp luật, pháp luật 

đại cương, pháp luật chuyên ngành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo 

dục đại học; các môn học trong cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc 

dân. Giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

 1.5. Các hành vi bị cấm trong PBGDPL  

Điều 9 Luật PBGDPL năm 2012 quy định các hành vi bị cấm bao gồm: 

- Truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến; không 

cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài 

liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc. 

- Lợi dụng PBGDPL để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật 

của công dân, hoạt động PBGDPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp 

luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

gây mất trật tự, an toàn xã hội. 
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2. Yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện 

- Tính phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. 

- Tính phù hợp với đối tượng PBGDPL. 

- Tính phù hợp, khả thi trong điều kiện của địa bàn thực hiện. 

- Tính hiệu quả, diện bao quát của nội dung PBGDPL phù hợp với đối 

tượng PBGDPL. 

IV. KỸ NĂNG, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC MỘT SỐ HÌNH THỨC 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Kỹ năng PBGDPL trực tiếp 

a. Khái niệm, đặc điểm của PBGDPL trực tiếp 

PBGDPL trực tiếp là một hình thức PBGDPL mà người nói trực tiếp nói 

với người nghe về lĩnh vực, nội dung, chủ đề pháp luật nhằm nâng cao nhận 

thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các 

chuẩn mực pháp luật. 

PBGDPL trực tiếp có các đặc điểm sau: 

- Là một công đoạn ko thể thiếu trong phần lớn các hình thức PBGDPL. 

- Là hình thức chủ yếu được thực hiện thông qua hội nghị, hội thảo, tập 

huấn, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; là phương thức chủ yếu của hoạt động 

PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Người thực hiện PBGDPL phải sử dụng lồng ghép với các hình thức 

phổ biến pháp luật khác. 

- Là một trong những hình thức được sử dụng chủ yếu do linh hoạt, tương 

tác cao, có nhiều ưu thế như có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều 

kiện, hoàn cảnh nào với số lượng người nghe không hạn chế... 

b. Phương thức tổ chức một số hình thức PBGDPL trực tiếp 

- Mở các lớp tập huấn 

Nội dung tập huấn có thể là một văn bản pháp luật quan trọng kèm theo 

văn bản hướng dẫn thi hành hoặc nhiều văn bản pháp luật độc lập. Những văn 

bản pháp luật này có thể là văn bản phổ biến lần đầu hoặc là văn bản được phổ 

biến lặp lại. Học viên của lớp tập huấn là những báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, phóng viên, cán bộ thi hành pháp luật, cán bộ quản lý 

trong lĩnh vực văn bản điều chỉnh. 

Ở các lớp tập huấn, giảng viên không chỉ giới thiệu về các nội dung cơ 

bản của văn bản mà phải đi sâu vào những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực 

nghiệp vụ nhất định: thẩm quyền của các chủ thể, các biện pháp quản lý, thủ tục 

tiến hành các công việc. Chú trọng đổi mới phương pháp tập huấn, kết hợp 

phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, lấy người học là trung tâm, 

áp dụng phương pháp tích cực, mọi người cùng tham gia, có sự trao đổi qua lại 

giữa học viên và giảng viên, huy động tính tích cực tham gia của học viên, 

giảng viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho học viên vừa học lý thuyết 
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vừa thực hành; kết hợp với các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, băng hình để 

buổi tập huấn sinh động, người học dễ tiếp thu, thuộc bài ngay tại lớp và biết 

vận dụng thành thạo trong thực tiễn. 

Việc tổ chức các lớp tập huấn có thể ở quy mô lớn (mấy trăm người) cũng 

có thể ở quy mô nhỏ (mấy chục người), cần bố trí thời gian để triệu tập được 

đúng, đủ học viên, có quy chế để việc học tập được nghiêm túc. Ngoài việc giới 

thiệu văn bản cần tổ chức thảo luận tọa đàm, hỏi đáp, để học viên tiếp thu văn 

bản được tốt. Cũng cần tổ chức viết thu hoạch hoặc kiểm tra, tổ chức đánh giá 

kết quả tập huấn (qua phiếu, phỏng vấn trực tiếp...), cấp chứng chỉ để kích thích 

ý thức và tinh thần học tập của học viên. Về hình thức nên có trang trí, khai 

mạc, bế mạc để lớp học trang trọng và tăng tính hiệu quả. 

- Nói chuyện chuyên đề về pháp luật 

Một buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật thường là một buổi nói về 

một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản lý... gắn với một số chế 

định, ngành luật. Một buổi nói chuyện chuyên đề thường không đóng khung 

trong phạm vi pháp luật, trong khuôn khổ một vấn đề khép kín mà mở ra nhiều 

lĩnh vực có liên quan, nhiều hướng suy nghĩ. Chính vì thế, các buổi nói chuyện 

chuyên đề thường thu hút được đông đảo báo cáo viên pháp luật, cán bộ nghiên 

cứu, cán bộ xây dựng pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến pháp luật, 

hòa giải viên, thành viên các Câu lạc bộ pháp luật... tham gia. 

Báo cáo viên trong các buổi nói chuyện chuyên đề phải là người có kiến 

thức chuyên ngành sâu rộng về lĩnh vực được trình bày và am hiểu pháp luật. 

Khi tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề nói chung và chuyên đề pháp 

luật nói riêng, người ta thường gắn vào các sự kiện chính trị, thời sự, những 

ngày có ý nghĩa lịch sử... 

- Lồng ghép nội dung pháp luật vào một buổi họp 

Nội dung pháp luật lồng ghép vào buổi họp có thể do chỉ đạo của cấp trên 

hoặc báo cáo viên pháp luật lựa chọn đề xuất căn cứ vào tình hình địa phương, 

cơ sở. Trong trường hợp có thể, nên chọn những nội dung pháp luật phù hợp với 

thành phần của hội nghị. 

Điểm quan trọng bậc nhất đối với việc lồng ghép nội dung pháp luật vào 

một buổi họp là cách đặt vấn đề với người nghe. Phải đặt vấn đề sao cho người 

nghe thấy rằng vì sự quan trọng và cấp thiết mà phải lồng ghép vào hội nghị, 

cuộc họp này chứ không phải “nhân thể” hội nghị, cuộc họp mà phổ biến văn 

bản này. Nếu có thể được, cần xem việc phổ biến pháp luật như một nội dung 

của hội nghị, cuộc họp. Cũng cần xác định thời điểm, bối cảnh hợp lý nhất để 

phổ biến pháp luật sao cho hợp lý nhất để người nghe dễ tiếp thu và tạo không 

khí thoải mái cho người nghe. Qua đó, việc lồng ghép phổ biến pháp luật vào 

hội nghị, cuộc họp sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. 

- PBGDPL trực tiếp cá biệt  

 Là hình thức PBGDPL trực tiếp mà đối tượng (người nghe) chỉ có một 

hoặc vài ba người. Nếu như phổ biến trong hội nghị cung cấp cho người nghe 
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hiểu biết chung về pháp luật thì PBGDPL cá biệt thường cung cấp cho người 

nghe những nội dung pháp luật cụ thể; vận dụng pháp luật trong những trường 

hợp, hoàn cảnh cụ thể mà người nghe đang quan tâm. Hình thức này thường 

được sử dụng trong trường hợp người thừa hành pháp luật làm việc với đối 

tượng của mình; người tư vấn pháp luật hướng dẫn, giải thích cho người được 

tư vấn; các trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, trợ giúp pháp luật cho người được 

trợ giúp... 

Trong PBGDPL cá biệt, người nói thường ở vị trí “có lợi” đối với người 

nghe nhưng tuyệt đối không vì thế mà nói có tính chất áp đặt, mệnh lệnh đối với 

họ, mà phải làm cho họ thực sự hiểu, tin, tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ 

pháp luật nghiêm chỉnh. Tùy từng đối tượng mà áp dụng phương pháp phổ biến 

thích hợp, cần tìm hiểu sâu vào hoàn cảnh, truyền thống của gia đình họ, vận 

dụng đạo lý, phong tục, tập quán, mục đích, ý nghĩa của các quy phạm pháp luật 

để giải thích, thuyết phục họ. 

Để chuẩn bị cho buổi PBGDPL cá biệt đạt kết quả, người thực hiện công 

tác phổ biến pháp luật cần có sự chuẩn bị kỹ càng về các nội dung sau đây: (1) 

Các quy định pháp luật liên quan đến sự việc của đương sự; (2) Dự kiến tình 

huống, câu hỏi mà đương sự có thể hỏi, chất vấn; (3) Phong tục, tập quán ở địa 

phương, đạo lý và những kiến thức xã hội có thể phải vận dụng; (4) Nhân thân 

đương sự: Hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của đương sự trước đây; điều 

kiện, hoàn cảnh, truyền thống gia đình, nguyện vọng... của đương sự. 

Khi PBGDPL cá biệt đòi hỏi phải vận dụng kỹ năng PBGDPL trực tiếp 

hết sức tinh tế. Người nói còn phải là người nhạy cảm, tâm lý và có kinh 

nghiệm trong công tác này. Bên cạnh đó, để thuyết phục người nghe, tin ở pháp 

luật thì người nói phải thể hiện để người nghe tin mình là một cán bộ, công 

chức tốt (không có biểu hiện tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, 

có trách nhiệm với công việc, liêm khiết...). Điều này chi phối toàn bộ kỹ năng 

của người nói. Những quy tắc tuyên truyền, phổ biến hội nghị không thể áp 

dụng một cách cứng nhắc, thậm chí học hàm, học vị, chức vụ... của người nói 

không có ý nghĩa lớn đối với người nghe. 

Điểm cốt lõi là người nói phải làm sao để người nghe tin rằng vận dụng 

pháp luật vào điều kiện, hoàn cảnh này là hoàn toàn chính xác. Như vậy, nếu 

như một buổi phổ biến pháp luật ở hội nghị nhằm đạt yêu cầu chung là nâng cao 

niềm tin, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người nghe bằng cách cung 

cấp các hiểu biết, nhận thức chung về pháp luật cho họ thì PBGDPL cá biệt có 

mục đích cao hơn là thông qua việc vận dụng pháp luật vào một hoàn cảnh, sự 

việc cụ thể để nâng cao niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật của người nghe.  

Để đạt được mục đích, yêu cầu này người nói không những phải am hiểu 

pháp luật, hiểu biết đời sống xã hội mà phải có sự cảm thông sâu sắc với cuộc 

sống của đối tượng. Đôi khi, người nói cần phải tâm sự chân tình, chia sẻ với 

người nghe về hoàn cảnh của họ; có những lời khuyên, động viên một cách 

chân thành, tình cảm để tạo sự tin tưởng, yêu mến của người nghe với mình. Đó 

là những yếu tố cơ bản để thuyết phục đối tượng. 

c. Một số kỹ năng PBGDPL trực tiếp 
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- Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe 

Việc gây thiện cảm ban đầu cho người nghe rất quan trọng. Thiện cảm 

ban đầu thể hiện ở nhân thân, tâm thế và biểu hiện của người báo cáo. Danh 

tiếng, phẩm chất đạo đức, học hàm, học vị, chức vụ của người báo cáo là nguồn 

thiện cảm ban đầu cho người nghe; kích thích người nghe háo hức chờ đón buổi 

phổ biến. Thiện cảm ban đầu tạo ra sự hứng thú, say mê của người nghe, củng 

cố được niềm tin về vấn đề đang phổ biến, tuyên truyền. Thiện cảm ban đầu còn 

được tạo ra bởi khung cảnh của hội trường, khung cảnh của diễn đàn, dáng vẻ 

bề ngoài, y phục, nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời giao tiếp ban đầu. Như vậy, 

báo cáo viên pháp luật cần phải tươi cười bao quát hội trường, có lời chào 

mừng, chúc tụng, có câu mở đầu dí dỏm, hài hước; công bố thời gian, chương 

trình làm việc rõ ràng, thoải mái... sẽ gây được thiện cảm ban đầu đối với người 

nghe.  

- Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói 

Nghệ thuật trong PBGDPL trực tiếp là tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng 

bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc nhưng 

truyền cảm. Hết sức tránh lối nói đều đều. Giọng nói, âm lượng phải thay đổi 

theo nội dung và nhấn mạnh vào những điểm quan trọng. Động tác, cử chỉ cần 

phải phù hợp với nội dung và giọng nói để nâng cao hiệu quả tuyên truyền của 

lời nói. Sắc thái có tác dụng truyền cảm rất lớn. Vẻ mặt của người nói cần thay 

đổi theo diễn biến của nội dung. Khi nói, cần chú ý nhìn vào một nhóm người 

ngồi dưới, thỉnh thoảng người nói cần thay đổi vị trí nhìn để tạo sự chú ý của cử 

tọa. Người nói cần đưa ra số liệu, sự kiện để minh họa, đặt câu hỏi để tăng thêm 

sự chú ý của người nghe. 

Người nói cũng cần phát huy vai trò thông tin, truyền cảm của ngôn ngữ 

bằng cách sử dụng chính xác, đúng mực thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ chuyên 

ngành và ngôn ngữ phổ thông. Người nói có thể kết hợp, lồng ghép, sử dụng 

hợp lý, chính xác ý tứ, ngôn từ trong kinh điển, thơ văn, ca dao, dân ca vào buổi 

phổ biến pháp luật để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục đối với người nghe. 

- Bảo đảm các nguyên tắc sư phạm 

Người nói cần tôn trọng các nguyên tắc sư phạm. Từ bố cục bài nói, diễn 

đạt các đoạn văn, liên kết giữa các đoạn văn đến cách nói đều phải rõ ràng, 

mạch lạc, lôgic. Người nghe cần được dẫn dắt từ dễ đến khó, từ đơn giản đến 

phức tạp, từ gần đến xa (phương pháp suy diễn) hoặc từ xa đến gần (phương 

pháp quy nạp) và tuỳ từng vấn đề mà dùng lý luận soi sáng cho thực tiễn hoặc 

từ thực tiễn mà đi sâu vào lý luận. Tuy nhiên dù phân tích, diễn giải rộng hay 

hẹp đều phải luôn bám sát trọng tâm của vấn đề. 

- Sử dụng phương pháp thuyết phục 

PBGDPL trực tiếp chủ yếu dùng phương pháp thuyết phục với ba bộ 

phận cấu thành là chứng minh, giải thích và phân tích. Cụ thể: Chứng minh là 

cách thuyết phục chủ yếu dựa vào các dẫn chứng xác thực, khách quan để làm 

sáng tỏ và xác nhận tính đúng đắn của vấn đề. Các dẫn chứng đưa ra gồm số 

liệu, sự kiện, hiện tượng, nhân chứng, danh ngôn, kinh điển. Để có sức thuyết 
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phục, các dẫn chứng được đưa ra phải chính xác, tiêu biểu, toàn diện và sát hợp 

với vấn đề nêu ra; Giải thích là việc dùng lý lẽ để giảng giải giúp người nghe 

hiểu rõ và hiểu đúng vấn đề. Lập luận trong khi giải thích phải chặt chẽ, chính 

xác, mạch lạc, khúc triết, không ngụy biện; Phân tích là diễn giải, đánh giá vấn 

đề nhằm tìm được đặc điểm, bản chất, điểm mạnh, điểm yếu, điểm tốt, điểm 

xấu, sự phù hợp, không phù hợp... của vấn đề. Việc phân tích phải dựa trên cơ 

sở khoa học, không được cường điệu mặt này hay hạ thấp mặt kia. Sau khi phân 

tích phải có kết luận, đánh giá, hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng 

đắn, không làm cho người nghe hoài nghi, dao động, hoang mang. 

d. Các bước tiến hành một buổi PBGDPL trực tiếp 

Để có một buổi PBGDPL trực tiếp cần qua 02 bước 

(1) Bước chuẩn bị: Gồm 5 nội dung chính sau đây: 

- Nắm vững đối tượng phổ biến: Cần phải biết là nói với ai để nói như thế 

nào. Cụ thể thông qua các yếu tố như: Số lượng, thành phần: trí thức, công 

nhân, nông dân, học sinh, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, phụ lão...; trình độ văn 

hoá; tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở đó; ý thức pháp luật, nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật của đối tượng. 

Có thể nắm vững đối tượng bằng phương pháp trực tiếp (tự điều tra, tìm 

hiểu, gặp gỡ, hỏi han, quan sát...) hoặc bằng phương pháp gián tiếp (qua các tài 

liệu, sách báo, báo cáo, tổng kết, trao đổi với những người làm công tác quản 

lý, phản ảnh của người tổ chức buổi phổ biến...). 

- Nắm vững những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh: 

Kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

trong lĩnh vực đó, các tài liệu lý luận, giáo khoa, các tài liệu của nước ngoài 

trong lĩnh vực đó. Điều này yêu cầu người nói phải có quá trình sưu tầm, tích 

luỹ lâu dài với một ý thức đầy đủ về công việc và lòng say mê nghề nghiệp. 

- Nắm vững nội dung văn bản. Trong đó, hiểu rõ ý nghĩa, bản chất pháp 

lý của vấn đề được văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản; hiểu 

rõ đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản; hiểu rõ ý nghĩa của 

các quy phạm, đặc biệt là ý nghĩa về mặt quản lý Nhà nước, về tác dụng điều 

chỉnh của từng quy phạm cụ thể; Nghiên cứu các văn bản thi hành, tài liệu hướng 

dẫn liên quan văn bản đó; Nắm vững hệ thống văn bản điều chỉnh lĩnh vực đó; 

Theo dõi sát quá trình dự thảo văn bản từ khi lập đề cương, qua các cuộc thảo 

luận, lấy ý kiến nhân dân, kết quả tiếp thu, chỉnh lý cho đến khi văn bản được 

ban hành. 

- Sưu tầm các tài liệu dẫn chứng, minh họa: Đây là nội dung rất quan 

trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng, độ sâu và sức thuyết phục của buổi phổ 

biến. Tài liệu, dẫn chứng minh họa có tính chính thức, độ tin cậy cao và phù 

hợp. Khi sưu tầm tài liệu, cần chú ý đến tính chất, yêu cầu của tài liệu đó, tuyệt 

đối tránh tài liệu, dẫn chứng minh họa thuộc diện mật của Đảng và Nhà nước; 

số liệu, dẫn chứng đã cũ không còn phù hợp với hiện tại. 

- Chuẩn bị đề cương: Đề cương cho buổi nói cần đầy đủ về nội dung, 
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thích hợp với đối tượng, chặt chẽ về bố cục, sắc sảo về lập luận.  

Khi chuẩn bị đề cương, báo cáo viên cần chú ý: Đề cương không phải là 

một bài viết hoàn chỉnh; Lựa chọn vấn đề cốt lõi của văn bản, liên hệ với hệ 

thống pháp luật để làm rõ mối quan hệ của văn bản với hệ thống pháp luật; Để 

thu hút người nghe, toàn bộ các phần trong bài nói phải có mối quan hệ hữu cơ 

với nhau như cốt truyện của một câu chuyện: từ yêu cầu, nhiệm vụ của văn bản, 

dẫn đến cơ chế quản lý thế nào, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thế nào, chế 

tài đối với người vi phạm ra sao... để đạt được yêu cầu nhiệm vụ của văn bản. 

Có sự chuẩn bị tốt người nói sẽ có tâm trạng tự tin, thoải mái, hào hứng 

trước khi bước vào buổi nói chuyện. 

(2) Tiến hành buổi PBGDPL trực tiếp 

Một buổi PBGDPL trực tiếp thường có các phần sau: 

- Mở đầu: Nhằm giới thiệu vấn đề, khơi gợi nhu cầu của đối tượng, định 

hướng tư duy, khơi gợi tình cảm, thiết lập quan hệ giữa người nói với người 

nghe. 

Với buổi PBGDPL trực tiếp, cách vào đề có hiệu quả thường là gợi ra 

nhu cầu tìm hiểu ý nghĩa, sự cần thiết phải ban hành văn bản, phải có pháp luật 

để điều chỉnh vấn đề đang phổ biến. 

- Nội dung: Là phần chủ yếu của buổi phổ biến, làm cho đối tượng hiểu, 

nắm được nội dung, chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức cho đối tượng. Cần 

lưu ý không bao giờ viết đề cương là sao chép, tóm tắt văn bản, phổ biến, giới 

thiệu pháp luật không bao giờ là đọc nguyên văn văn bản. Viết, đọc một đoạn 

nào đó trong văn bản chỉ có tính chất dẫn chứng, minh họa. 

Trong phổ biến văn bản pháp luật cần chú ý trình bày theo cách nào là 

thích hợp nhất và nêu những vấn đề gì là cơ bản, cốt lõi, trọng tâm để người 

nghe nắm được nội dung văn bản. 

- Trả lời câu hỏi của người nghe: Cần dành thời gian cần thiết trả lời các 

câu hỏi mà người nghe quan tâm, chưa hiểu rõ. 

- Phần kết luận: Người nói thường điểm lại và tóm tắt những vấn đề cơ 

bản đã phổ biến. Tuỳ từng đối tượng mà nêu những vấn đề cần lưu ý đối với họ. 

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả buổi PBGDPL trực tiếp. 

Lưu ý về những vấn đề cần tránh như: Nói lắp, nói nhịu; Sử dụng ngôn 

ngữ mang tính phân biệt đối xử; Lạc đề; Thừa giờ hoặc thiếu giờ; Di chuyển 

mắt quá nhanh hoặc thiếu sự giao tiếp bằng mắt; Những yếu tố khiến người 

nghe mất tập trung; Không luyện tập trước; Thiếu sự ngắt nghỉ. 

2. Kỹ năng biên soạn tài liệu PBGDPL 

2.1. Vị trí, vai trò của các tài liệu PBGDPL trong các hình thức 

PBGDPL 

Tài liệu PBGDPL vừa là một hình thức, đồng thời cũng là phương tiện 

góp phần nâng cao hiệu quả PBGDPL. Tài liệu PBGDPL được thể hiện bằng 
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ngôn ngữ do đó bảo đảm tính rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, nhờ đó pháp luật dễ 

dàng đến với người dân, từ thành thị đến nông thôn và cả những vùng sâu, vùng 

xa, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm cho pháp luật trở nên gần gũi, dễ 

hiểu, dễ thấy, dễ thực hiện. Do vậy, tài liệu PBGDPL đóng vai trò rất lớn trong 

hoạt động PBGDPL, là cẩm nang, là phương tiện, công cụ hoạt động của những 

người làm công tác PBGDPL, tạo điều kiện để họ đạt được mục tiêu đề ra trong 

hoạt động PBGDPL. Trong điều kiện hiện nay, tài liệu PBGDPL được phát 

hành rộng rãi, thường xuyên. 

Tài liệu PBGDPL gồm nhiều loại như: Đề cương phổ biến pháp luật; Sách 

tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật; Sách hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật; Sổ tay/sách pháp luật phổ thông (sổ tay hướng dẫn tìm hiểu 

pháp luật, sổ tay pháp luật bỏ túi; sổ tay hỏi - đáp pháp luật); Tờ rơi, tờ gấp, 

tranh áp-phích, lịch…  

Mỗi loại tài liệu PBGDPL có thể sử dụng trong nhiều hình thức phổ biến 

khác nhau như: Đề cương phổ biến pháp luật thường sử dụng trong các buổi 

PBGDPL trực tiếp (tập huấn, nói chuyện chuyên đề) hay phổ biến qua hệ thống 

phát thanh, loa truyền thanh cơ sở…; sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách 

hỏi đáp pháp luật có thể sử dụng trong hoạt động hòa giải, trợ giúp pháp lý và 

trên các sóng phát thanh, truyền hình hoặc người dân có nhu cầu tìm hiểu có thể 

trực tiếp tham khảo, sử dụng; Sách tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật 

thường sử dụng trong công tác giảng dạy và học tập pháp luật trong nhà trường, 

ngoài ra còn có thể kết hợp sử dụng trong các hình thức khác. 

Các tài liệu PBGDPL cần đảm bảo một số yêu cầu như: (1) Về hình thức 

rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý; (2) Về nội dung, đảm bảo nội dung chính, vấn đề 

trọng tâm; (3) Về thời gian, bảo đảm tính thời sự. 

2.2. Đề cương pháp luật 

a. Khái niệm, đặc điểm của Đề cương pháp luật 

Đề cương pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng 

dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có 

thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản, các trọng tâm cần tập trung 

tuyên truyền, phổ biến văn bản hoặc để biên soạn các tài liệu phổ biến khác một 

cách cụ thể, sát hợp, sinh động, phù hợp với bối cảnh, đối tượng nhưng vẫn đảm 

bảo cho đối tượng hiểu chính xác nội dung văn bản và thực hiện thống nhất. 

Mặt khác, đề cương pháp luật còn có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức 

triển khai phổ biến văn bản pháp luật phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng 

địa bàn. 

Đối tượng sử dụng đề cương pháp luật rất đa dạng, thường là các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên báo đài, công chức làm công tác 

PBGDPL của các cơ quan tư pháp và công chức làm công tác pháp chế của các 

bộ, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp.  

b. Nội dung cơ bản của Đề cương pháp luật 

Đề cương phổ biến một văn bản pháp luật thường bao gồm 3 phần chính 
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sau đây: 

- Phần 1. Những vấn đề chung 

Phần này thường nêu sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành 

văn bản. Phần này cũng cần nêu nguồn gốc pháp lý của văn bản (xuất phát từ 

Hiến pháp, Luật hoặc các văn bản quy phạm khác), vị trí, vai trò của văn bản 

trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

Quan điểm và những nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng văn bản pháp luật; 

tư tưởng chủ đạo và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội 

trong đời sống hàng ngày và yêu cầu của chính sách đối ngoại của Đảng và nhà 

nước ta.  

- Phần 2. Giới thiệu văn bản 

Một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng của đề cương là giúp đối 

tượng nắm bắt một cách khái quát về nội dung của văn bản đó mà không thể đi 

sâu giới thiệu hết các chương, các điều của văn bản đó. Vì vậy phần đầu của đề 

cương phải giới thiệu bố cục của văn bản với nguyên văn tên các phần, chương, 

mục để người đọc khái quát được nội dung của văn bản pháp luật đó. 

Giới thiệu bố cục văn bản: số chương, tên các chương, số điều trong 

chương để người sử dụng có thể hình dung khái quát nội dung văn bản.  

Nội dung chủ yếu của văn bản: (1) Nhiệm vụ của văn bản; (2) Đối tượng 

điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản; (3) Những nguyên tắc chung chi 

phối các quy định trong văn bản; (4) Những vấn đề được đề cập trong nội dung 

văn bản, ý nghĩa các quy phạm, chế định trong văn bản; (5) Những điểm mới 

trong văn bản so với pháp luật hiện hành, những điểm sửa đổi, bổ sung, lý do 

sửa đổi, bổ sung, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung. Khi cần thiết có thể nêu một 

số vấn đề gây tranh luận, những vấn đề đang tồn tại; (6) Quyền, nghĩa vụ của 

các chủ thể và những người có liên quan, các quy định, thủ tục phải thực hiện; 

(7) Vị trí của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành, các văn bản sẽ ban 

hành kèm theo (nếu có). 

- Phần 3. Tổ chức thực hiện 

Đây là phần hướng dẫn người sử dụng đề cương chủ yếu là các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật, các cơ quan thông tin đại chúng. Trong phần 

này cần làm rõ các vấn đề: i- Nêu trọng tâm, trọng điểm phổ biến, gắn phổ biến 

văn bản với việc thực hiện những chủ trương lớn, những vấn đề thời sự và yêu 

cầu quản lý của ngành, của địa phương; ii- Đưa ra các gợi ý về biện pháp tổ 

chức thực hiện, phương pháp và hình thức tuyên truyền đối với từng loại đối 

tượng, từng địa bàn căn cứ vào nhu cầu của đối tượng và điều kiện kinh tế xã 

hội của địa phương; đặc biệt là tập trung quan tâm đến đối tượng cần chú trọng 

phổ biến; iii- Phương hướng phối hợp giữa ngành tư pháp, các ngành hữu quan 

và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tổ chức phổ biến văn bản. 

- Phần 4. Phụ lục (nếu có)  

Trong điều kiện có thể, đề cương phổ biến văn bản pháp luật nên có các 

tài liệu tham khảo kèm theo bao gồm các số liệu, các trích dẫn để khẳng định, 
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chứng minh, so sánh, mở rộng những vấn đề đã nêu trong đề cương nhằm giúp 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật; báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật ở các cấp, các ngành có điều kiện tham khảo, dẫn chứng khi thực 

hiện các hoạt động phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.  

c. Các bước cần thiết để viết Đề cương 

Để viết được một đề cương phổ biến văn bản pháp luật hoàn chỉnh và có 

chất lượng, thường được tiến hành qua các bước sau:  

- Bước 1: Chuẩn bị  

Để viết một đề cương phổ biến, trước tiên người biên soạn phải nghiên 

cứu kỹ văn bản cần phổ biến để năm bắt được tinh thần, nội dung chủ yếu và ý 

nghĩa của văn bản, nắm được tư tưởng chủ đạo và các nguyên tắc chi phối quá 

trình soạn thảo văn bản. Nắm vững đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh 

của văn bản, nhất là các đối tượng đặc biệt có quy phạm điều chỉnh riêng trong 

văn bản như thanh niên, phụ nữ, trẻ em… để xác định các tiêu chí trong tâm cần 

tập trung phổ biến giúp cho đối tượng dễ khai thác sử dụng. 

Thu thập và nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan trong quá trình xây 

dựng văn bản như: Tờ trình về việc ban hành văn bản; báo cáo tổng hợp ý kiến 

đóng góp cho dự thảo văn bản; các văn kiện của Đảng, chính sách của nhà 

nước; các tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến nội dung văn bản để 

nắm được xuất xứ của văn bản (nếu là văn bản ban hành lần đầu), văn bản gốc 

và yêu cầu thực tế khách quan liên quan đến những nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung (đối với văn bản sửa đổi, bổ sung). 

Tìm hiểu và nắm vững đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng đề cương để 

đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo cách thức, biện pháp phổ biến thích hợp.  

Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, truyền thống, tình hình 

vi phạm pháp luật, yêu cầu quản lý về lĩnh vực đề cập trong văn bản, để phân 

tích các vấn đề nêu ra trong văn bản đã đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội 

và yêu cầu của công tác quản lý, góp phần ngăn chặn tình hình vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực đó như thế nào. 

- Bước 2: Biên soạn đề cương.  

Trước khi viết một đề cương hoàn chỉnh, thường xây dựng bố cục đề 

cương chi tiết. Sau khi lãnh đạo thông qua bố cục đề cương, có thể: Trực tiếp 

biên soạn bằng cách dựa trên cơ sở đề cương chi tiết và các tài liệu đã được 

nghiên cứu để viết đề cương phổ biến văn bản pháp luật; Phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn tham gia soạn thảo văn bản đề nghị viết theo bố cục đề cương 

chi tiết. 

- Bước 3: Biên tập đề cương. 

- Bước 4: Hoàn chỉnh, in ấn và gửi cho các đối tượng sử dụng hoặc có thể 

đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

2.3. Biên soạn sách pháp luật phổ thông 

a. Các bước biên soạn 
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Khác với các loại tài liệu PBGPL như Đề cương, bản tin… sách pháp luật 

phổ thông có đối tượng sử dụng rất rộng rãi. Để việc biên soạn và phát hành 

đảm bảo yêu cầu, việc tổ chức biên soạn sách pháp luật phổ thông cần theo các 

bước sau:  

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch biên soạn sách. 

- Bước 2: Tổ chức việc biên soạn theo kế hoạch biên soạn và phân công. 

- Bước 3: Biên tập. 

- Bước 4: Thẩm định. 

- Bước 5: Tổ chức in ấn, phát hành sách. 

b. Kỹ năng biên soạn nội dung 

- Đối với Sổ tay hỏi đáp pháp luật: Chủ yếu dựa trên phương pháp đặt 

câu hỏi và cách trả lời câu hỏi, gồm: Câu hỏi trực tiếp; Câu hỏi gián tiếp; Câu 

hỏi tình huống. 

- Đối với Sổ tay hướng dẫn tìm hiểu pháp luật: Bố cục Sổ tay hướng dẫn 

tìm hiểu PL bao gồm: (1) Vài nét về tình hình thực tế liên quan trực tiếp đến các 

vấn đề thuộc nội dung sổ tay. Giải thích các khái niệm, thuật ngữ nêu ra trong 

nội dung sổ tay; (2) Các quy định của pháp luật về vấn đề nêu trong nội dung sổ 

tay; (3) Các điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung (nếu có) so với các quy định pháp 

luật trước đây; (4) Hướng dẫn thực hiện. 

- Đối với Sổ tay pháp luật bỏ túi: Bố cục Sổ tay pháp luật bỏ túi bao gồm:  

Giải thích các khái niệm, thuật ngữ nêu ra trong nội dung sổ tay; Các quy định 

của pháp luật về vấn đề nêu trong nội dung sổ tay; Hướng dẫn thực hiện các quy 

định của pháp luật trong nội dung. 

2.4. Biên soạn tờ gấp pháp luật 

a. Khái niệm, đặc điểm của tờ gấp pháp luật 

Tờ gấp pháp luật là một loại tài liệu phổ biến pháp luật được biên soạn 

một cách ngắn gọn, rõ ràng trên khuôn khổ một tờ giấy nên dễ dàng, thuận tiện 

trong sử dụng, là một trong những hình thức phổ biến hiệu quả.  

So với các loại tài liệu phổ biến pháp luật khác như đề cương, bản tin... 

thì tờ gấp pháp luật có đối tượng sử dụng rộng rãi hơn, từ cán bộ, công chức, 

người lao động, người sử dụng lao động, học sinh, sinh viên cho đến toàn thể 

Nhân dân.  

- Ưu điểm: (1) Tờ gấp pháp luật hấp dẫn người đọc bằng hình thức thể 

hiện: in nhiều màu, có tranh ảnh minh họa, trình bày ngắn gọn, rõ ràng...; (2) 

Đầy đủ, chính xác, cụ thể về nội dung của vấn đề đưa vào tờ gấp phổ biến pháp 

luật như: những điều cấm, những điều được làm, nên làm, quy chế, thủ tục tiến 

hành công việc, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan hữu quan trong một 

lĩnh vực nào đó…; (3) Thuận tiện cho việc sử dụng. 

- Hạn chế: (1) Nội dung ngắn nên hạn chế về lượng thông tin; (2) Giá trị 

sử dụng không được lâu bằng các tài liệu pháp luật khác.  
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b. Những kỹ năng chủ yếu trong việc làm tờ gấp pháp luật 

- Biên soạn nội dung: Căn cứ vào nhu cầu và đối tượng sử dụng, người 

được giao nhiệm vụ có trách nhiệm lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp 

với từng đối tượng để đưa vào tờ gấp. Cách thức thể hiện nội dung vào tờ gấp: 

(1) Hỏi - đáp trực tiếp; (2) Trả lời gián tiếp thông qua các tình huống pháp 

luật.    

- Xác định khuôn khổ của tờ gấp: Kích thước của tờ gấp được hiểu là chiều 

dài và chiều rộng của tờ gấp khi tờ gấp ở trạng thái trải ra hoàn toàn. Kích thước 

của tờ gấp phụ thuộc vào nội dung tờ gấp.  

Nên ưu tiên tờ gấp có kích thước bằng khổ giấy A4, vì có thể dùng tờ gấp 

này làm tờ mẫu phôtô nhân bản trên giấy A4 phát rộng rãi cho đối tượng tuyên 

truyền. Từ kích thước tờ gấp người ta dễ dàng chọn được số bình cho tờ gấp sao 

cho khi gấp lại tờ gấp có hình dáng sát với hình chữ nhật tiêu chuẩn. Ví dụ: tờ 

gấp khổ A4 khi gấp lại được 3 bình với kích thước 21 x 10. 

- Bố cục tờ gấp (lên ma két): Bố cục tờ gấp gồm bố cục bìa, phần nội 

dung cho các trang, trám tranh, ảnh cho các trang, đặt tít của tờ gấp, tít của từng 

phần, chọn chữ, chọn màu và phân bố, làm vi-nhét cho từng trang. 

Nếu coi tờ gấp có mặt trong, mặt ngoài và đánh số 1 vào trang đầu của 

mặt trong rồi lần lượt từ trong ra ngoài thì thường gấp tờ gấp sao cho trang cuối 

cùng là bìa trước, trang áp cuối là bìa sau. Tuy nhiên, với cách gấp khác hoặc 

với tờ gấp 5 bình, 7 bình thì việc xác định bìa trước, bìa sau có thể thay đổi. Bìa 

trước ghi tên của tờ gấp và tranh hoặc ảnh nhằm gây ấn tượng về chủ đề của tờ 

gấp. Bìa sau cũng có tác dụng làm tăng tính thẩm mỹ tờ gấp bằng những khẩu 

hiệu, danh ngôn, tranh, ảnh… 

Khi phân nội dung cho các trang, cố gắng để mỗi trang thể hiện được một 

phần nội dung của tờ gấp và giữa các phần có thứ tự lôgíc với nhau. Tít của 

từng phần có thể theo tên chương, mục của văn bản hoặc tự đặt sát với nội dung 

của nó. Việc trám tranh, ảnh vào các trang không những gây ấn tượng về nội 

dung mà còn làm tăng tính hấp dẫn của tờ gấp. Việc thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, 

chọn màu, phân bố màu, làm vi nhét cho tờ gấp... là những việc có tính chất mỹ 

thuật; nếu có điều kiện nên mời họa sĩ tham gia để tờ gấp được trình bày đẹp và 

hợp lý. 

c. Tổ chức làm tờ gấp pháp luật 

- Xây dựng kế hoạch làm tờ gấp pháp luật 

Thông thường việc làm tờ gấp pháp luật phải được đưa vào kế hoạch 

công tác năm của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới được 

Quốc hội thông qua, văn bản của địa phương, nhu cầu phổ biến pháp luật của 

ngành, địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ trương 

tăng cường quản lý trong ngành hoặc địa phương. 

Tờ gấp pháp luật cũng có thể phát hành để tuyên truyền, phổ biến lại một 

văn bản, hoặc phát hành đột xuất khi nhiệm vụ chính trị yêu cầu.  

Cơ sở để làm tờ gấp pháp luật là bản kế hoạch được lãnh đạo cơ quan, 
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đơn vị phê duyệt. Nội dung bản kế hoạch này gồm: (1) Mục đích, yêu cầu, ý 

nghĩa và sự cần thiết phải phát hành tờ gấp pháp luật; (2) Đối tượng sử dụng; 

(3) Nội dung tờ gấp (đề cương chi tiết); (4) Hình thức thể hiện; (5) Các thông số 

cơ bản của tờ gấp: kích thước, số bình, số tranh ảnh trám vào tờ gấp, số màu sử 

dụng, số phát hành…; (6) Tổ chức triển khai kế hoạch (phân công người biên 

soạn, người biên tập, duyệt nội dung); (7) Tiến độ, thời gian và kinh phí thực 

hiện. 

- Thiết kế tờ gấp pháp luật  

Sau khi đã hoàn chỉnh nội dung của tờ gấp, người được giao nhiệm vụ có 

trách nhiệm thực hiện một số công việc sau: Liên hệ với họa sĩ để thiết kế mẫu 

tờ gấp; Trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị duyệt mẫu tờ gấp. 

- Làm các thủ tục xuất bản tờ gấp pháp luật 

Mẫu tờ gấp sau khi được phê duyệt, người được giao nhiệm vụ cần tiến 

hành một số công việc sau: Xin giấy phép xuất bản; Ký hợp đồng với nhà in, 

theo dõi việc in ấn; Nộp lưu chiểu theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức phát hành tờ gấp pháp luật  

Việc tổ chức phát hành tờ gấp cần căn cứ vào yêu cầu, mục đích và đối 

tượng cần phổ biến đã được xác định trong kế hoạch.Việc phát hành tờ gấp có 

thể gửi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng hoặc thông qua cơ quan, tổ chức để 

cấp phát cho đối tượng.   

2.5. Xây dựng băng tiếng, băng hình phổ biến pháp luật 

a. Khái niệm, đặc điểm 

Băng tiếng, băng hình phổ biến pháp luật là một trong những tài liệu phổ 

biến pháp luật hiệu quả, truyền tải kiến thức pháp luật đến mọi người thông qua 

tiếng nói, hình ảnh. 

- Ưu điểm: (1) Hình thức truyền tải phong phú, hấp dẫn, sinh động; tác 

động đến đối tượng được tuyên truyền một cách trực tiếp thông qua âm thanh, 

hình ảnh nên dễ thu hút được sự quan tâm của đối tượng được tuyên truyền; 

(2) Cùng một lúc có thể tác động đến nhiều đối tượng; (3) Đối tượng được 

tuyên truyền có thể chủ động về thời gian xem, nghe, chủ động trong việc lựa 

chọn nội dung thích hợp đối với bản thân. 

- Nhược điểm: (1) Tốn nhiều thời gian, công sức, nhất là đối với việc xây 

dựng băng hình; (2) Yêu cầu cần phải có các phương tiện thiết bị kỹ thuật để 

thực hiện việc thu, phát băng. 

b. Những kỹ năng xây dựng băng tiếng, băng hình 

Việc tổ chức xây dựng băng tiếng, băng hình được tiến hành như sau: 

- Bước 1: Xây dựng nội dung chi tiết 

Trên cơ sở nội dung cơ bản của băng đã được duyệt trong kế hoạch, các 

chuyên gia tiến hành xây dựng chi tiết nội dung của băng bảo đảm các yêu cầu 

về phù hợp với mục đích, đối tượng, đề tài cần tuyên truyền; bố cục rõ ràng, 
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hợp lý; chính xác về nội dung pháp luật; được thể hiện ngắn gọn, sinh động, 

phong phú. 

- Bước 2: Biên tập, duyệt nội dung băng 

Nếu bản thảo chưa đạt yêu cầu, Ban biên tập sẽ đề nghị người viết sửa lại 

theo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch; 

Nếu bản thảo đạt yêu cầu thì tiếp tục chuyển thể kịch bản cho băng. 

- Bước 3: Viết kịch bản 

Trên cơ sở nội dung chi tiết của băng đã được duyệt, thuê người viết 

(chuyển thể) kịch bản. Kịch bản phải bảo đảm các yêu cầu không sai lệch nội 

dung chi tiết của băng đã được duyệt; ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và địa 

bàn phổ biến. 

- Bước 4: Biên tập, thẩm định, duyệt kịch bản 

Biên tập lần 1: nếu kịch bản đã đạt yêu cầu thì chuyển đến các chuyên gia 

để thẩm định. Trong trường hợp kịch bản chưa đạt yêu cầu thì Ban biên tập đề 

nghị người viết kịch bản bổ sung, chỉnh sửa lại. 

Thẩm định: Người thẩm định là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, 

văn hóa - xã hội; các chuyên gia thẩm định đọc, góp ý, sửa chữa, bảo đảm tính 

chính xác về nội dung pháp luật và tính phù hợp về văn hóa, phong tục, tập 

quán trong ngôn ngữ thể hiện và trang phục biểu diễn. 

Biên tập lần 2, duyệt: Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia thẩm định, 

Ban biên tập đọc lại bản thảo trực tiếp sửa chữa, chỉnh lý, hoàn chỉnh kịch bản. 

Trưởng ban biên tập đọc, duyệt lần cuối. 

- Bước 5: Dàn dựng kịch bản 

Từ kịch bản của băng đã được duyệt, tổ chức dàn dựng kịch bản theo các 

phương thức sau: Tự tổ chức dàn dựng kịch bản; Hợp đồng với một đơn vị phát 

thanh, truyền hình, biểu diễn nghệ thuật để dàn dựng kịch bản băng. 

- Bước 6: Xuất bản và phát hành băng 

Xin giấy phép xuất bản 

Thu, in băng (Băng bảo đảm các yêu cầu về hình ảnh rõ nét, không bị vấp 

và loang màu; âm thanh trung thực, không bị lẫn tiếng ồn, tiếng rít). 

Nộp lưu chiểu. 

Phát hành (Phát trực tiếp đến đối tượng cần phổ biến hoặc phát hành 

thông qua cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức phổ biến cho các đối tượng). 

V. KỸ NĂNG PBGDPL QUA MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN 

THÔNG (BÁO CHÍ, MẠNG LƯỚI TRUYỀN THANH CƠ SỞ, MẠNG 

INTERNET…) 

1. PBGDPL qua báo chí 

Đây là hình thức có tính phổ cập, thường xuyên, kịp thời và rộng khắp, 

rất có ưu thế trong PBGDPL. Hiện nay trên hầu hết các báo (bao gồm cả báo 
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nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) đều có chuyên trang, chuyên mục pháp luật. 

Báo chí cung cấp cho đối tượng một lượng tri thức pháp luật đa dạng, đây là 

tiền đề quan trọng để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tiếp nhận 

pháp luật thông qua báo chí là con đường tự nhiên, dễ tiếp thu bởi báo chí có 

các hình thức thể hiện rất sinh động và có nhiều thể loại tin, bài hết sức phong 

phú. 

PBGDPL trên các loại hình báo chí là một công cụ PBGDPL có hiệu quả 

xã hội cao. Các phương tiện thông tin đại chúng làm cho mỗi người dân trong 

đời sống sinh hoạt thường ngày của mình được tiếp cận với các phương tiện 

thông tin đại chúng một cách trực tiếp, cập nhật, phong phú, đa dạng, sinh động, 

dễ dàng. Thông qua các phương tiện nghe, nhìn của đài phát thanh, đài truyền 

hình, sách báo in, báo mạng, báo ảnh, tạp chí... người dân có thể thấm nhuần 

những nội dung pháp luật, những điều cần phải làm, những vấn đề phải quan 

tâm... Các phương tiện thông tin đại chúng cũng phê phán, nêu rõ các hiện 

tượng sai trái coi thường pháp luật, không hiểu pháp luật đã dẫn đến những hậu 

quả khó lường cho cá nhân, gia đình và xã hội. Việc làm này có tác động mạnh 

tới nhận thức tư tưởng, tình cảm của mỗi người, khiến họ phải tự điều chỉnh 

hành vi của mình theo quy định của pháp luật. Cho nên việc PBGDPL thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng là cần thiết, có nhiều ưu thế và là một 

trong những phương pháp, phương thức phổ biến pháp luật hiện nay có hiệu quả 

cao, được nhiều người ở nhiều lứa tuổi quan tâm. 

a. Khái niệm: Tin là một thể tài của tác phẩm báo chí phản ánh trung 

thực một sự kiện, vụ việc mới xảy ra ở một địa điểm, trong một thời điểm cụ 

thể, có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế, xã hội được dư luận quan tâm. Lợi thế 

lớn nhất của tin là tính nhanh nhạy, kịp thời. 

b. Yêu cầu chung: Tính kịp thời; Tin, bài phổ biến về pháp luật phải đảm 

bảo yêu cầu đúng pháp luật; Tính chân thực, khách quan; Phù hợp với đối 

tượng; Tính định hướng đúng đắn của thông tin; Yêu cầu ngắn gọn, súc tích, 

chính xác, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, cách thể hiện phong phú, hấp 

dẫn. 

Các yêu cầu đặt ra đối với tin, bài viết về pháp luật cần được đặt trong 

mối quan hệ tổng thể, không thể coi nhẹ hay coi trọng bất cứ yêu cầu nào. 

c. Một số kỹ năng cơ bản về viết tin, bài phổ biến pháp luật 

(1) Chọn vấn đề, sự kiện để viết bài, đưa tin 

Đó phải là những vấn đề, sự kiện xảy ra trong đời sống chính trị pháp lý 

có tính chất tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng trong từng phạm vi, từng thời điểm, 

đồng thời vấn đề, sự kiện đó phải luôn mới mẻ, nóng hổi tính thời sự. Cần tránh 

xu hướng viết tin, bài dựa trên báo cáo tổng kết công tác tháng, quý, năm, 

không có sự chọn lọc sự kiện, vấn đề nổi bật. 

(2) Lựa chọn cách thể hiện 

Khi một vấn đề, sự kiện được thể hiện dưới một hình thức tin, bài phù 

hợp sẽ làm tăng tính hiệu quả của thông tin. Đối với những vấn đề cần thông tin 
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nhanh nhạy, kịp thời, ngắn gọn thì lựa chọn thể loại tin. Đối với những vấn đề 

cần trình bày một cách chi tiết, phân tích, nhìn nhận, đánh giá vấn đề từ nhiều 

góc độ khác nhau thì lựa chọn thể loại bài. Tiếp đó, cần phải căn cứ vào mục 

đích thông tin để lựa chọn thể loại tin, bài cho phù hợp. 

(3) Xác định đối tượng thông tin 

Thông thường tin bài về đời sống pháp luật có đối tượng thông tin rộng 

rãi. Tuy nhiên để tin, bài phát huy hiệu quả, cần xác định cụ thể đối tượng chủ 

yếu cần được thông tin. Từ đó căn cứ vào trình độ nhận thức, thị hiếu, sở thích 

nói chung của đối tượng đó mà chọn lọc thông tin, lựa chọn cách thể hiện, ngôn 

ngữ phù hợp. 

(4) Thu thập thông tin 

Tin, bài viết về pháp luật không thể thiếu số liệu, sự kiện. Vì vậy phải thu 

thập đầy đủ số liệu, sự kiện chủ yếu, phản ánh được, bao quát được vấn đề định 

nêu. Có những sự kiện, số liệu chính và sự kiện, số liệu phụ. Tùy theo tính chất 

của vấn đề cần thông tin, phải thu thập được những sự kiện, số liệu chính mà 

thiếu nó thì tin, bài không thể đứng vững được. Tuy vậy, bên cạnh đó, cũng cần 

thu thập các số liệu, sự kiện phụ giúp làm sáng tỏ, làm “nặng” thêm sự kiện, số 

liệu chính. 

(5) Xử lý thông tin 

Việc xử lý thông tin bao gồm: 

- Kiểm tra và nắm vững thông tin: Bên cạnh việc đưa tin nhanh, một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí là phải đưa tin chính xác. Vì vậy, 

sau khi thu thập thông tin, cần kiểm tra tính chính xác, khách quan của thông 

tin. Nếu còn nghi ngờ, phân vân về thông tin nào đó mà chưa có điều kiện kiểm 

tra, xác minh thì kiên quyết không sử dụng. Việc kiểm tra thông tin được thực 

hiện bằng nhiều cách: thông qua tư liệu, thông qua nhân chứng... 

- Lựa chọn thông tin: Lựa chọn tức là sàng lọc và loại bỏ những thông tin 

không cần thiết, những thông tin còn nghi ngờ về độ chính xác, chân thực, 

khách quan. 

- Sắp xếp, so sánh, đối chiếu các thông tin khác, “dựng một bức tranh có 

ý nghĩa về diễn biến của sự kiện, mối quan hệ giữa các thông tin, mối liên kết” 

để có được cái nhìn bao quát về vấn đề, sự kiện. 

- Nhận dạng, phân biệt, tập trung sự chú ý vào các sự việc và nhân vật 

quan trọng trong tin, bài; đồng thời giải quyết từng điểm để làm cho tin, bài hấp 

dẫn, dễ hiểu. 

(6) Dựng một dàn bài 

Xây dựng bố cục cho tin, bài là công đoạn rất quan trọng, có thể nói rằng 

tính sáng tạo khi viết bài, đưa tin là ở bố cục, sắp xếp sự kiện, số liệu để làm nổi 

bật chủ đề, gây ấn tượng cảm xúc đối với người đọc. Khi đã xác định được góc 

độ của bài báo, lựa chọn được thông tin, cần phải làm dàn ý. Việc làm dàn ý bài 

viết theo một kết cấu nhất định sẽ giúp cho bài viết mạch lạc, người đọc dễ hiểu, 
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dễ cảm nhận được vấn đề mà bài báo phản ánh. 

(7) Viết tin, bài 

Tin, bài phổ biến pháp luật phải thể hiện ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, luôn 

thu hút độc giả từ đầu đến cuối. Ngôn ngữ chủ yếu mang tính truyền tải thông 

tin, trong sáng, dễ hiểu, giản dị, chuẩn xác trong sử dụng thuật ngữ pháp lý. Tuy 

nhiên, cũng rất cần sự sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, cần sử dụng các hình 

thức đảo câu, đảo ý để tăng sự hấp dẫn của tin, bài; sử dụng trích dẫn, ví dụ cho 

phù hợp, góp phần mang lại cho bài viết sự chân thực và sống động. 

Mỗi đoạn trong tin, bài cần tập trung thể hiện một ý, chuyển đoạn một 

cách chặt chẽ, logic. 

Lưu ý: Khi viết tin, không có những lời bình luận và không được hư cấu. 

2. PBGDPL qua mạng internet 

PBGDPL trên mạng internet là một hình thức có hiệu quả trong thời đại 

bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Ưu điểm của hình thức này là có thể 

hướng tới phổ biến pháp luật cho nhiều đối tượng, thuộc nhiều lứa tuổi khác 

nhau như học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, doanh nhân, công nhân… Đây 

là một lợi thế lớn của Internet so với các hình thức PBGDPL khác. 

Một số cách thức phổ biến pháp luật trên mạng Internet, cụ thể: 

a. Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật; Hỏi đáp pháp luật; Xây dựng 

các chuyên mục chuyên sâu về pháp luật; Đưa các tài liệu phổ biến pháp luật 

lên mạng Internet; Tổ chức giao lưu trực tuyến. 

b. Các công việc cần tiến hành để thực hiện phổ biến pháp luật trên 

mạng Internet 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật trên mạng Internet: Cần xác định 

mục đích của việc phổ biến, những nội dung pháp luật sẽ phổ biến và thời gian 

thực hiện diễn ra lâu dài, định kỳ hay theo thời điểm. Mục đích phổ biến sẽ 

quyết định mức độ đầu tư, tính năng kỹ thuật cũng như nội dung pháp luật cần 

phổ biến… Vì vậy, đây là điều quan trọng cần xác định ngay từ đầu. 

- Xây dựng nội dung thông tin phổ biến pháp luật trên mạng 

Internet: Bước này bao gồm các thao tác như thu thập thông tin, biên soạn tài 

liệu, cung cấp ảnh (nếu có). Nội dung thông tin càng phong phú càng hấp dẫn 

được độc giả. Thông tin nên được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh 

minh họa sinh động và cần được cập nhật thường xuyên để tạo tính mới cho 

trang web. 

- Thiết kế giao diện, hình thức trình bày: Một giao diện website được 

thiết kế khoa học, hợp lý sẽ thể hiện rõ được ý tưởng, mục đích của việc tuyên 

truyền pháp luật.  

- Quảng bá giới thiệu địa chỉ phổ biến trên mạng Internet: Mục đích của 

công việc này là để nhiều người biết và truy cập vào trang web. Thực hiện việc 

quảng bá, giới thiệu website có thể dựa vào các kênh thông tin phổ biến như 
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truyền hình, đài phát thanh, báo chí… hoặc tổ chức lễ khai trương giới thiệu 

rộng rãi địa chỉ trang web. 

- Cập nhật thông tin, duy trì việc phổ biến trên mạng Internet: Sau khi 

các bước trên được hoàn tất, để duy trì trang web và phát huy tác dụng trong 

phổ biến pháp luật đòi hỏi người làm phải cập nhật thông tin thường xuyên. Có 

thể nói đây là bước đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và chi phí lớn nhất. Vì thế, 

người thực hiện công tác phổ biến pháp luật trên mạng Internet phải thực sự 

quan tâm đến công việc này. Trên thực tế, có rất nhiều trang web đã được xây 

dựng xong nhưng chỉ sau một thời gian hoạt động, do ít thông tin, thông tin 

không cập nhật thường xuyên nên đã không đạt được các mục đích đề ra ban 

đầu. Vì vậy, để thông tin được duy trì thường xuyên cần đầu tư thích đáng cả về 

nhân lực và vật lực; chú ý đến vấn đề phát triển đội ngũ cộng tác viên; đầu tư 

kinh phí thích đáng đảm bảo chi phí thu thập thông tin, nhuận bút, biên tập, cập 

nhật lên mạng Internet… 

Một điểm cần lưu ý trong phổ biến pháp luật trên mạng Internet là vấn đề 

an ninh thông tin như các trang tin điện tử còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an 

ninh thông tin, nhiều hệ thống thông tin còn có khiếm khuyết chưa được cập 

nhật và quan tâm đúng mức nên đã gây ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng tới 

các dịch vụ hành chính điện tử, thương mại điện tử và các hình thức ứng dụng 

công nghệ thông tin khác. Vì vậy, khi thực hiện phổ biến pháp luật trên mạng 

Internet cần lưu tâm đến vấn đề bảo mật thông tin, biện pháp phòng, chống sự 

xâm nhập của các đối tượng bên ngoài. 

VI. KỸ NĂNG PBGDPL QUA TỔ CHỨC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  

1. Khái niệm, đặc điểm 

Thi tìm hiểu pháp luật là hình thức thi do cơ quan nhà nước, các đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường… tổ chức nhằm động viên, khuyến khích 

người thi đem tài năng và sự hiểu biết về luật pháp để so sánh hơn kém với 

những người cùng tham gia nhằm giành một giải thưởng nhất định. 

Thi tìm hiểu pháp luật có các đặc điểm sau: 

- Hình thức thi do cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể... tổ chức 

nhằm động viên, khuyến khích đối tượng quan tâm tìm hiểu, nâng cao hiểu biết, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dân trí pháp lý. 

- Là một trong các hoạt động PBGDPL, là cầu nối chuyển tải những nội 

dung pháp luật vào cuộc sống, là hình thức sinh hoạt văn hoá pháp lý có sức hấp 

dẫn,hiệu quả. 

- Đáp ứng được yêu cầu phổ cập pháp luật, phát huy được tính tích cực, 

chủ động, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn nội dung cần tìm hiểu. 

- Có thể được tổ chức ở nhiều nơi, nhiều lúc, với phạm vi, mức độ khác 

nhau. 

- Thông qua các hình thức thi, những nội dung pháp luật được chuyển tải 

một cách đơn giản, ngắn gọn,đối tượng tiếp nhận pháp luật thoải mái, chủ động, 

dễ đi vào cuộc sống. 
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2. Các loại hình thi tìm hiểu pháp luật 

Thi tìm hiểu pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, do 

mục đích, yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh và khả năng cụ thể quyết định. Có 4 

loại hình thường được áp dụng nhiều là: thi nói, thi viết, thi trên mạng và thi 

trắc nghiệm. 

Một cuộc thi cũng có thể sử dụng một, một số hoặc sử dụng tổng hợp các 

loại hình này. 

a. Thi nói (thi vấn đáp, sân khấu...) 

- Thi vấn đáp: Đây là hình thức thi mà trong đó người dự thi phải trả lời 

bằng miệng những câu hỏi của Ban Giám khảo về những nội dung pháp luật nào 

đó.  

Đây là hình thức thi đòi hỏi người dự thi phải thu thập tài liệu pháp luật 

vừa phải hiểu và nắm vững các quy định pháp luật đó để có thể chủ động trả lời 

nhiều tình huống pháp luật được ban giám khảo đưa ra trên sân khấu. Vì các thí 

sinh không được sử dụng tài liệu pháp luật như hình thức thi viết, thời gian 

chuẩn bị trả lời câu hỏi rất ngắn nên phần trả lời của thí sinh trước Ban giám 

khảo là những kiến thức có thực của họ. 

Tuy nhiên hình thức thi này đòi hỏi sự chuẩn bị công phu về nội dung và 

con người và đặc biệt là thời gian. Do đó, số lượng người tham gia dự thi bằng 

hình thức này sẽ không thể nhiều như đối với hình thức thi viết. 

- Thi qua hình thức sân khấu: Là hình thức thi mà người dự thi (cá nhân 

hoặc tập thể) dùng sân khấu (sàn diễn) để thực hiện phần thi của mình. Người 

dự thi đồng thời là diễn viên chính, trong nhiều trường hợp vừa là người xây 

dựng kịch bản. Do vậy, họ phải có một trình độ biểu diễn nghệ thuật nhất định 

mới hoàn thành được phần thi của mình. Họ cũng có điều kiện thể hiện được 

kiến thức, trình độ pháp luật cùng tài năng nghệ thuật và khả năng khác mà họ 

có.  

Hình thức thi này còn có ưu điểm nổi bật là nếu được tổ chức tốt, hiệu 

quả phổ biến pháp luật sẽ cao, gây được ấn tượng tốt cho người được phổ biến; 

ngược điểm là phải có nhiều thời gian trong khi thời gian cho từng đối tượng dự 

thị rát hạn chế. Hơn nữa, nó đòi hỏi người dự thi phải có một trình độ nghệ 

thuật (và phần nào là năng khiếu) nhất định trong khi phần lớn người dự thi lại 

không có đủ trình độ này và tốn kém về mặt kinh phí. 

Thi sân khấu thường được sử dụng tại các cuộc thi như "Hoà giải viên 

giỏi", "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi", "Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, ph-

ường, thị trấn với pháp luật"… 

b. Thi viết 

Là hình thức thi mà người dự thi trả lời các câu hỏi về những nội dung 

pháp luật nhất định bằng việc thể hiện lên giấy những hiểu biết của mình về các 

nội dung pháp luật đó. 
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Ưu điểm của hình thức này là có thể áp dụng cho các cuộc thi khác nhau, 

ở những phạm vi và đối tượng khác nhau; nhiều người có thể cùng tham dự, 

cùng làm bài thi. Người dự thi có điều kiện nghiên cứu văn bản, thảo luận, bàn 

bạc, thống nhất nội dung trả lời. Nhược điểm, tốn kém nhiều thời gian, tiền của, 

sức lực. 

Thi viết được sử dụng trong trường hợp cần phổ biến trên diện rộng 

những nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở trung 

ương, địa phương, đơn vị cơ sở, trường học... tổ chức phát động. 

c. Thi trắc nghiệm 

Đây là hình thức thi mà người dự thi trả lời các câu hỏi thi bằng việc lựa 

chọn phương án phù hợp trong các phương án đã được Ban tổ chức chuẩn bị 

sẵn.  

Hình thức này có ưu điểm là nhanh, gọn và ít mất thời gian; nhược điểm 

là người tổ chức thi phải mất nhiều công sức chuẩn bị nhiều phương án trả lời; 

người dự thi nhiều khi lựa chọn phương án trả lời theo cảm tính và ý chí chủ 

quan của mình chứ chưa chắc là do hiểu biết pháp luật. 

Các hình thức thi trắc nghiệm, bao gồm:  

- Thi trắc nghiệm trên giấy: Ưu điểm, dễ thu hút người tham gia dự thi vì 

tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn thể hiện khá đầy đủ sự hiểu biết pháp 

luật của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức thi này rất ít được triển khai vì 

tính hiệu quả của loại hình này. Tương tự như hình thức thi viết, hình thức thi 

này rất dễ dẫn đến tình trạng sao chụp bài của nhau. 

- Thi trắc nghiệm điện tử: Thi trắc nghiệm điện tử có thể được thực hiện 

qua mạng hoặc qua hình thức thi trực tiếp trên sân khấu.  

+ Thi trắc nghiệm điện tử qua mạng là một hình thức thi được mở rộng 

trong giai đoạn hiện nay. Trắc nghiệm qua mạng với ngân hàng dữ liệu câu hỏi 

sẽ giúp người thi tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

và các phương án trả lời được cho sẵn, chương trình sẽ tự động tính điểm dựa 

trên câu trả lời của người thi và cho điểm. Qua đó, người thi sẽ tự đánh giá được 

kiến thức của mình.  

Về ưu điểm, người tham gia dự thi có thể trả lời câu hỏi ở bất kỳ thời gian 

nào phù hợp với điều kiện của họ và thời gian cho phép của cuộc thi; sự hiểu 

biết pháp luật của người thi được thể hiện ngay bằng số điểm hiện trên máy tính 

sau khi đã hoàn thành phần trả lời. Bên cạnh đó, hình thức thi này tiết kiệm thời 

gian, công sức và các chi phí về vật chất. Về nhược điểm, chỉ phù hợp với đối 

tượng cán bộ công chức, học sinh, sinh viên - là những người có trình độ hiểu 

biết kiến thức nói chung và pháp luật nói riêng tương đối cao. Đồng thời, đối 

tượng này được tiếp cận nhiều với công nghệ thông tin. Với các đối tượng khác, 

đặc biệt là đối với điều kiện, trình độ của người dân nông thôn và đồng bào dân 

tộc hiện nay sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật thông qua hình thức 

này. 
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+ Thi trắc nghiệm trực tiếp trên sân khấu là một hình thức thi khá phổ 

biến hiện nay. Ưu điểm của hình thức này là sự sôi nổi, hào hứng của các thí 

sinh khi được trả lời trực tiếp trên sân khấu; thí sinh thuận lợi hơn khi các 

phương án trả lời đã được Ban giám khảo đưa ra để lựa chọn; đáp án của các thí 

sinh thể hiện kiến thức pháp luật thực có của các thí sinh đó; pháp luật phổ biến 

thông qua hình thức thi này không chỉ hiệu quả đối với người tham gia cuộc thi 

mà còn hiệu quả đối với những người theo dõi cuộc thi. 

Cách thức thi trắc nghiệm trực tiếp trên sân khấu tiến hành như sau: 

Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đưa ra các phương án để thí sinh lựa 

chọn. Câu hỏi và phương án trả lời đồng thời được chiếu lên màn hình để thí 

sinh tiện theo dõi. Tuy nhiên, để chương trình hấp dẫn hơn, các câu hỏi hoặc 

tình huống sẽ không chỉ dừng ở việc người dẫn chương trình đọc mà được thể 

hiện qua tiểu phẩm do diễn viên đóng. 

Thi trắc nghiệm trực tiếp trên sân khấu có thể là các đội tham gia cuộc thi 

hoặc cá nhân đại diện cho một tập thể tham gia cuộc thi. Kinh nghiệm các cuộc 

thi cho thấy Ban tổ chức cuộc thi nên lựa chọn thi theo đội thì hiệu quả sẽ cao 

hơn. 

d. Thi trên mạng internet 

Internet (viết tắt từ International Network) là một mạng thông tin diện 

rộng, bao trùm toàn cầu, hình thành trên cơ sở kết nối các máy tính điện tử. 

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh nh-

ư hiện nay thì việc sử dụng mạng lưới thông tin hiện đại phục vụ cho công tác 

PBGDPL, trong đó có thi tìm hiểu pháp luật là một nhu cầu cấp thiết và được 

chú trọng tổ chức trong thời gian hiện nay. Thi trên mạng là việc người dự thi 

chỉ cần ngồi trước máy nhận nội dung yêu cầu thi từ Ban tổ chức (cũng qua 

máy) và trực tiếp trả lời hoặc trả lời sau đó, tuỳ yêu cầu cụ thể của Ban tổ chức. 

3. Các công việc cần tiến hành khi tổ chức thi tìm hiểu pháp luật 

Mỗi cuộc thi tìm hiểu pháp luật thường có ba giai đoạn với các công việc 

chính sau: 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

- Hình thành chủ trương về cuộc thi 

Thông thường căn cứ để hình thành chủ trương về cuộc thi, gồm: (1) Ý 

nghĩa thời sự, tầm quan trọng của chủ đề pháp luật; (2) Yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị trong giai đoạn hình thành chủ trương về cuộc thi; (3) Đối tượng cần ưu tiên 

PBGDPL trong từng thời kỳ; (4) Tình hình thực hiện pháp luật. 

Cơ quan có sáng kiến về cuộc thi cần lập Tờ trình trình lãnh đạo xin ý 

kiến, đây sẽ là cơ sở tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức cuộc thi sau khi đ-

ược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi 

https://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?ItemId=1535
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Trong kế hoạch cần quy định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, 

hình thức thi; thời gian tổ chức cuộc thi; tiến độ thực hiện các công việc; Ban 

giám khảo, thành phần tham dự cuộc thi, kinh phí thực hiện, cơ cấu giải thưởng. 

- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi 

Thành phần Ban tổ chức cuộc thi gồm: Đại diện các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan đến nội dung cuộc thi, đối tượng dự thi hoặc đối tượng 

được phổ biến. Ở những cuộc thi có phạm vi hẹp như tổ chức trong nội bộ một 

Bộ, ngành, đoàn thể... thì thành phần Ban tổ chức là đại diện các đơn vị hoặc 

các bộ phận có liên quan đến cuộc thi trong Bộ, ngành, đoàn thể đó. 

Cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban tổ chức là Quyết định tổ chức cuộc 

thi và Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, trong đó quy định rõ Tr-

ưởng, phó Ban tổ chức, các thành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tổ chức. 

Thông thường Trưởng ban tổ chức là đồng chí lãnh đạo cơ quan chủ quản phát 

động cuộc thi. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, gồm: (1) Ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội thi; (2) Ban hành Quy chế Hội thi; (3) Chủ trì, phối hợp với các thành 

viên của các cơ quan, đoàn thể có liên quan triển khai tổ chức Hội thi; (4) 

Thành lập Ban giám khảo, bộ phận thư ký; (5) Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc 

thi từ giai đoạn chuẩn bị đến khi tổng kết. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký, gồm: (1) Bộ phận giúp việc (hoặc 

Ban thư ký) cho Ban tổ chức gồm đại diện của các cơ quan tổ chức cuộc thi. Bộ 

phận giúp việc từ 3 đến 5 người tuỳ quy mô và tính chất cuộc thi, nhưng là 

những người am hiểu về nội dung hoặc có nghiệp vụ về loại hình thi. Bộ phận 

này có nhiệm vụ giúp Ban tổ chức thực hiện các công việc trong suốt quá trình 

tổ chức cuộc thi; (2) Duy trì, đôn đốc tiến độ triển khai, thực hiện; (3) Cập nhật 

số liệu cuộc thi, xây dựng phiếu chấm điểm; tổ chức buổi thi hoặc chấm thi tuỳ 

theo hình thức thi, duyệt kết quả và xếp giải; (4) Tổ chức trao giải thưởng và 

tổng kết cuộc thi. 

Với những cuộc thi có quy mô lớn, phạm vi rộng, cần có sự phối hợp tổ 

chức của nhiều Ban, ngành, đoàn thể thì kế hoạch cần phân công rõ trách nhiệm 

giữa các Ban, ngành là thành viên của Ban tổ chức. Với cuộc thi có quy mô, 

phạm vi nhỏ cũng rất cần có kế hoạch cụ thể để triển khai. 

- Xây dựng thể lệ cuộc thi 

Mỗi cuộc thi có thể lệ riêng tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu hình thức 

của cuộc thi đó. Yêu cầu chung đối với thể lệ của một cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật là có tính tuyên truyền, có sức thuyết phục, thu hút được đông đảo người 

tham gia thi; ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác về nội dung thi và các 

thủ tục khác trong quá trình tổ chức cuộc thi. 

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật bao gồm: đối tượng dự thi; các yêu cầu 

đối với bài dự thi, thời gian và nơi nhận bài thi (nếu là thi viết) hoặc các quy 

định về nội dung, cách thức thi (nếu là thi trả lời trực tiếp); thời gian tổ chức 
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cuộc thi; giải thưởng; đơn vị tổ chức cuộc thi (Ban tổ chức) và những nội dung 

cần thiết khác. 

- Xây dựng bộ câu hỏi cho cuộc thi 

Dù là hình thức thi nào: thi viết, thi trả lời trực tiếp, thi trên phương tiện 

thông tin đại chúng... thì việc xây dựng câu hỏi cho cuộc thi đều giữ vai trò 

quan trọng để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dự thi cũng 

như người theo dõi cuộc thi. 

Việc đặt câu hỏi phải đạt được mục đích của cuộc thi, tức là nâng cao 

hiểu biết pháp luật về một lĩnh vực nào đó cho những người trực tiếp hoặc gián 

tiếp tham gia. Câu hỏi phải phù hợp với đối tượng dự thi, giúp thí sinh dễ trả lời, 

có nội dung câu hỏi gắn với các tình huống sinh hoạt cộng đồng, tránh những 

câu hỏi có tính chất tổng hợp hoặc suy luận. Ngoài ra cũng cần ra câu hỏi sao 

cho Ban giám khảo, Ban chấm thi dễ chấm và dễ so sánh kết quả. 

- Thành lập Ban giám khảo (hoặc Ban chấm thi) 

Ban tổ chức cuộc thi ra Quyết định thành lập Ban Giám khảo (hoặc Ban 

chấm thi) trong đó chỉ định Trưởng Ban giám khảo (hoặc Trưởng Ban chấm 

thi). Thành viên Ban giám khảo là những người có uy tín, có nghiệp vụ và am 

hiểu về nội dung thi. Ban Giám khảo có nhiệm vụ tham gia xây dựng đáp án, 

quy chế chấm thi; chấm thi; trên cơ sở kết quả chấm, dự kiến xếp giải trình Ban 

tổ chức cuộc thi quyết định. 

- Chuẩn bị Đáp án cuộc thi và xây dựng Quy chế chấm thi 

Đáp án không chỉ đưa ra nội dung và thang điểm chi tiết cho từng ý trong 

câu trả lời mà còn cần có thêm những yêu cầu, tiêu chí cụ thể về nội dung (mở 

rộng nội dung trả lời, có sự phân tích, so sánh hoặc ví dụ minh hoạ cho phần trả 

lời...) và hình thức thể hiện (phong cách trình bày mạnh lạc, dễ hiểu, lôi cuốn, 

gây cảm tình đối với người theo dõi... hoặc bài dự thi làm công phu, viết rõ 

ràng, sạch đẹp...) để khuyến khích những đối tượng dự thi hoặc những bài dự thi 

có chất lượng cao. 

Quy chế chấm thi cần quy định rõ cách thức chấm và cho điểm để đảm 

bảo sự thống nhất trong đánh giá, trong chấm điểm giữa các thành viên Ban 

Giám khảo. 

Tuy nhiên, ở những cuộc thi có thời gian tổ chức dài, thì việc thành lập 

Ban Giám khảo, xây dựng Đáp án và Quy chế chấm thi có thể được thực hiện 

đồng thời với các công việc khác ở giai đoạn tiến hành cuộc thi. 

b. Giai đoạn tiến hành cuộc thi. 

- Phát động cuộc thi và công bố thể lệ, nội dung (hoặc câu hỏi) cuộc thi 

Lễ phát động cuộc thi có các thành phần sau: Lãnh đạo chính quyền địa 

phương, lãnh đạo của các cơ quan thành viên Ban tổ chức cuộc thi, lãnh đạo các 

đơn vị dân cư, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan thông tin đại chúng, thông 

tin cổ động... Cần gắn cuộc thi với việc phát động phong trào tìm hiểu pháp 

luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quần chúng nhân dân. Việc công 
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bố về cuộc thi có thể được thực hiện bằng cách đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; hoặc thông báo thể lệ, nội dung cuộc thi đến các tổ chức, 

các đơn vị có đối tượng thi. Việc tổ chức lễ phát động cuộc thi nên áp dụng với 

các cuộc thi lớn, địa bàn rộng, nội dung liên quan đến nhiều thành phần trong xã 

hội. 

- Truyền thông phổ biến về cuộc thi 

Để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút được nhiều người dự thi nhất, Ban tổ 

chức cuộc thi cần sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi 

như thông tin chi tiết về thể lệ, yêu cầu nội dung thi hoặc câu hỏi của cuộc thi; 

biên soạn, giới thiệu cung cấp các tài liệu, văn bản liên quan đến cuộc thi; tuyên 

truyền miệng trực tiếp hoặc qua hệ thống loa, đài truyền thanh ở cơ sở, áp phích 

thông báo ở những nơi công cộng; có thể kết hợp việc tuyên truyền văn bản 

pháp luật gắn với phần gợi ý trả lời câu hỏi thi... Đối với những cuộc thi có quy 

mô lớn, cần gắn việc tuyên truyền về cuộc thi với việc vận động nhân dân chấp 

hành pháp luật, với các phong trào của quần chúng ở cơ sở. Có như vậy, cuộc 

thi mới được nhiều người quan tâm, chú ý theo dõi và hưởng ứng, gây được 

không khí hào hứng tham gia cuộc thi. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai cuộc thi 

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, trong suốt giai đoạn tiến hành cuộc thi Ban tổ 

chức phải theo dõi diễn biến cuộc thi; định kỳ hoặc đột xuất họp để đưa ra biện 

pháp đôn đốc cuộc thi. Đối với những cuộc thi quy mô, được tổ chức từ trung -

ương đến cơ sở với nhiều đối tượng dự thi, cần quan tâm hướng dẫn các đơn vị 

cấp dưới tiến hành các hoạt động triển khai cuộc thi để cuộc thi được tổ chức tốt 

ngay từ cơ sở. 

- Tổ chức buổi thi hoặc chấm thi. 

Đây là công việc quan trọng, là khâu chính trong giai đoạn tiến hành cuộc 

thi, Tuỳ hình thức cuộc thi mà công việc này được thực hiện khác nhau. 

+ Đối với hình thức thí sinh trả lời trực tiếp, để buổi thi đạt hiệu quả 

tuyên truyền cao, không những cần chuẩn bị tốt về nội dung mà Ban tổ chức cần 

phải thực hiện một loạt các công việc chuẩn bị như: làm thủ tục đăng ký danh 

sách người dự thi, chuẩn bị địa điểm thi, phổ biến quy chế thi. 

+ Đối với hình thức thi viết, người dự thi gửi bài thi đến Ban tổ chức nên 

cần tổ chức thu nhận bài thi đúng địa điểm, thời gian, trình tự và thủ tục đã đề 

ra. Ngay sau khi thu nhận bài thi, để tránh nhầm lẫn, mất mát và để thuận lợi khi 

chấm thi, phải vào sổ, đánh số thứ tự các bài thi, lập danh sách theo dõi, trong 

đó ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ người có bài thi. Bài thi nên được phân loại theo đơn 

vị dự thi để tiện cho việc thống kê, theo dõi và làm cơ sở cho việc xét tặng giải 

tập thể. Trước khi tổ chức chấm thi cũng cần phải loại các bài không hợp lệ. 

Thông thường các công việc này do bộ phận giúp việc cho Ban Tổ chức thực 

hiện.  Ở một số cuộc thi viết, bộ phận này có thể được giao nhiệm vụ chấm sơ 

tuyển lần 1 các bài dự trước khi chuyển cho Ban chấm thi. 



36 

 

Dù là hình thức thi trả lời trực tiếp hay thi viết, Ban giám khảo hoặc Ban 

chấm thi đều cần được quán triệt Quy chế chấm thi (phương pháp chấm và cho 

điểm), đáp án, thang điểm. Việc chấm thi, đánh giá phải đảm bảo chính xác, 

khách quan, nghiêm túc, công bằng. Các kết quả chấm thi được lưu lại để làm 

cơ sở cho việc xét giải và để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại (nếu có) phát 

sinh. 

c. Giai đoạn tổng kết cuộc thi 

Đây là phần việc cuối cùng của Ban tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết 

quả cuộc thi, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức và triển khai cuộc thi, từ 

đó phát huy kết quả cuộc thi trong công tác PBGDPL, đề ra phương hướng cho 

việc tổ chức các cuộc thi sau; đồng thời trao giải thưởng cho những người đạt 

giải.  

Kết quả cuộc thi cần được công bố rộng rãi, bằng nhiều hình thức như tổ 

chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng; thông báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; in thành tài liệu, sách... để vừa phát huy, nhân rộng kết quả cuộc thi, 

động viên những người dự thi, vừa khuyến khích, cổ vũ nhân dân tìm hiểu pháp 

luật, chấp hành, tuân thủ pháp luật. 

Đối với hình thức thi trả lời trực tiếp, thông thường kết quả cuộc thi được 

công bố ngay sau khi kết thúc buổi thi, do đó cùng với việc chuẩn bị tổ chức 

buổi thi, Ban tổ chức cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết 

cuộc thi và trao giải thưởng cho những người đạt giải ngay tại nơi diễn ra cuộc 

thi. 

Cần lưu ý: (1) Các công việc phải thực hiện khi tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật được trình bày theo thứ tự trên đây chỉ mang tính chất tương đối; (2) 

Tuỳ quy mô, tính chất cuộc thi, điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức cuộc thi mà 

có thể nhiều công việc được tiến hành cùng lúc hoặc được thực hiện trong suốt 

quá trình triển khai cuộc thi; (3) Việc sắp xếp thứ tự các công việc như trên 

nhằm mục đích giúp những người tổ chức thi hình dung được các công việc cần 

thực hiện, các bước cần tiến hành để tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật./. 
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Chuyên đề 2 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG;  

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 

I. NỘI DUNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Luật Phòng chống tham nhũng được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, 

có hiệu lực thi hành 01 tháng 7 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018). Đây là một trong những đạo luật quan trọng của nước 

ta nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý 

đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng để “không 

dám tham nhũng”. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều, 

quy định về những quy định chung; phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham 

nhũng; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống 

tham nhũng trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; điều khoản thi hành. 

Sau đây là một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Về những quy định chung (Chương I) 

- Về phạm vi điều chỉnh: Điều 1 quy định ngắn gọn và khái quát: "Luật 

này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành 

vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng". Như vậy so với Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

đã thay cụm từ "xử lý người có hành vi tham nhũng" bằng cụm từ "xử lý tham 

nhũng" nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý 

người có hành vi tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác 

vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chương VII đã quy định việc 

áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước. Quy định này thể hiện tinh thần từng bước mở 

rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với khu vực ngoài nhà nước; 

- Về các hành vi tham nhũng: Luật đã quy định riêng về các hành vi tham 

nhũng trong khu vực nhà nước
1
 và các hành vi tham nhũng khu vực ngoài nhà 

                                                           
1
 Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi 

hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 

giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì 
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nước
2
 tại Điều 2. 

2. Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương 

II) 

- Về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị (Mục 1): So với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 không quy định công khai, minh bạch trong các 

lĩnh vực mà chỉ quy định nguyên tắc về nội dung, hình thức, trách nhiệm thực 

hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. Mục này cũng quy định về trách nhiệm giải trình, báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng và tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng...; 

- Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ (Mục 2): Kế 

thừa Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 quy định mang tính nguyên tắc trong việc ban hành và thực hiện các 

quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ để không dẫn đến chồng chéo với quy 

định của pháp luật hiện hành; 

- Về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn (Mục 3): 

Luật tiếp tục quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc tặng quà và nhận quà tặng với một số chỉnh lý 

so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và bổ sung quy định về kiểm 

soát xung đột lợi ích tại Điều 23; 

- Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức (Mục 4): 

Luật tiếp tục quy định nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác, vị trí công tác và 

thời hạn phải định kỳ chuyển đổi, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; 

- Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và 

thanh toán không dùng tiền mặt (Mục 5): Luật có quy định chi tiết hơn các nội 

dung về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tại 

Điều 27 và Điều 28 và thanh toán không dùng tiền mặt tại Điều 29; 

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (Mục 6): Đây là một trong những nội dung mới và thay 

đổi căn bản so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005. Tại Mục này, 

Luật đã quy định Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập, 

xác minh tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập. 

Luật đã quy định Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng tăng 

cường một bước tính tập trung và phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà 

nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi; quy định mở rộng đối tượng có nghĩa vụ 

kê khai đến tất cả cán bộ, công chức và một số nhóm viên chức giữ chức vụ, 

chức danh quản lý để từng bước quản lý chặt chẽ về dữ liệu tài sản, thu nhập, 

                                                                                                                                                                                     
vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào 

việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 
2
 Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới 

hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 
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qua đó theo dõi, xác minh phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng; 

đồng thời, đổi mới căn bản phương thức kê khai để giảm bớt số đối tượng phải 

kê khai hằng năm và khắc phục tính hình thức trong thực hiện. 

Luật cũng đã bổ sung căn cứ xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, 

thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa 

chọn ngẫu nhiên; quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh 

tài sản, thu nhập; nội dung xác minh tài sản, thu nhập; trình tự xác minh tài sản, 

thu nhập và xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình 

nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực. 

3. Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương III) 

Kế thừa quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục quy định về công tác kiểm tra của 

cơ quan quản lý nhà nước; công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có 

bổ sung quy định kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, 

Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

tại Điều 57; bổ sung quy định thẩm quyền của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 

nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại Điều 61; xử 

lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm 

toán tại Điều 62; xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại Điều 

64. 

4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương 

IV) 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định thành một chương 

riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu. 

Theo đó, quy định nội dung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong phòng, chống tham nhũng (Điều 70); quy định trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác (Điều 71); quy định trách 

nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách (Điều 72, 73). 

5. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước (Chương VI) 

So với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đây là chương mới, nội 

dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, thể hiện sự nhấn mạnh 

vai trò của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống 

tham nhũng. Luật quy định trách nhiệm của tất cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

nói chung trong việc xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức 

kinh doanh, quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham 

nhũng. Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định việc áp 

dụng Luật đối với các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng 
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góp của Nhân dân, hoạt động từ thiện. Điều 80 quy định các doanh nghiệp, tổ 

chức này phải áp dụng các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và 

hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. 

Đồng thời, Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về việc áp dụng các biện 

pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước. Luật cũng quy định về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tại Điều 81. 

6. Xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng (Chương IX) 

Đây là chương có nhiều nội dung mới được bổ sung, thể hiện sự nghiêm 

minh trong xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, tăng cường hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng và 

hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với xử lý tham nhũng, so 

với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 đã quy định rõ các nguyên tắc về việc xử lý tham nhũng (Điều 92, 

93). Đối với xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung quy định tại Mục 2 

Chương IX. Theo đó, Điều 94 liệt kê các hành vi khác vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và quy định mang tính nguyên tắc xử lý đối với các 

hành vi này. Điều 95 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định xử lý 

hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. 

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 còn quy định một số 

vấn đề khác như giải thích từ ngữ, các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của 

xã hội trong phòng, chống tham nhũng tại Chương V; trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước trong phòng, chống tham nhũng tại Chương VII; hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống tham nhũng tại Chương VIII và điều khoản thi hành. 

II. NỘI DUNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, tại kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2020). 

Luật năm 2020 gồm 03 điều, cụ thể: 

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính số 15/2012/QH13 (gọi tắt là Luật năm 2012), có 75 khoản. 

- Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 163 của Luật Thi hành án dân sự 

số 26/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2018). 

- Điều 3: Hiệu lực thi hành. 

Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 

16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 

điều, bãi bỏ 03 điều của Luật năm 2012, với những nội dung cơ bản sau đây: 
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 1. Những quy định chung 

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số quy định chung tại Phần thứ nhất 

của Luật năm 2012 bao gồm: Sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm tái phạm 

(khoản 5 Điều 2 Luật năm 2012); nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với 

vi phạm hành chính nhiều lần (điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật năm 2012); thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Điều 6 Luật năm 2012); thẩm quyền quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính (Điều 4 Luật năm 2012); hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12 Luật năm 

2012), cụ thể: 

1.1. Về thuật ngữ tái phạm: Giữa quy định về tái phạm và quy định về 

vi phạm hành chính nhiều lần tại Điều 2 Luật năm 2012 chưa có sự phân biệt rõ 

ràng, do vậy, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 Luật năm 2012 

về giải thích từ ngữ "tái phạm
3
". 

1.2. Về xử lý hành vi vi phạm hành chính nhiều lần 

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật năm 2012 quy định: Một người “vi phạm 

hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”. Trong khi đó, 

điểm b khoản 1 Điều 10 Luật năm 2012 lại quy định: “vi phạm hành chính 

nhiều lần” là tình tiết tăng nặng, theo đó, đây là tình tiết được người có thẩm 

quyền xem xét khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Do vậy, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3
4
 Luật 

năm 2012, theo đó quy định cụ thể về nguyên tắc xử phạt đối với từng hành vi 

trong trường hợp “vi phạm hành chính nhiều lần”, trừ trường hợp hành vi vi 

phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng. 

1.3. Về thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế 

độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm quyền quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Điều 4 Luật năm 2012, cụ thể: Bổ sung quy định Chính phủ được giao 

quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính 

đang thực hiện; đối tượng bị xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi 

phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý 

nhà nước bên cạnh thẩm quyền được giao quy định hành vi vi phạm hành 

chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với 

                                                           
3
 Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn 

được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt; cá 

nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đó (khoản 5 Điều 2). 
4
 Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. 

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành 

vi vi phạm hành chính đó. 

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về 

từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết 

tăng nặng; (điểm d khoản 1 Điều 3). 
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từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể 

theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính 

trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ trong hệ thống các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 

các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Bên cạnh đó, Luật năm 2020 cũng làm rõ hơn quy định về việc sử dụng 

biểu mẫu trong trong xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, biểu mẫu được sử 

dụng trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Chính 

phủ. 

Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng bổ sung quy định tại Điều 4 về việc xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi 

cản trở hoạt động tố tụng theo hướng giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, căn cứ 

quy định của Luật này để quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

1.4. Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 

Liên quan đến thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Luật năm 2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật năm 2012 về thời 

hiệu xử lý vi phạm hành chính, theo đó: 

- Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn lên 

02 năm, đồng thời, quy định rõ vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (theo Luật năm 

2012, lĩnh vực thủ tục thuế có thời hiệu xử phạt là 02 năm). 

- Sửa đổi quy định về thời hiệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 Luật năm 2012 nhằm bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ với những nội dung được sửa đổi, bổ sung về các biện pháp xử lý 

hành chính. 

- Bổ sung quy định về việc tính thời hiệu trong trường hợp cá nhân cố 

tình trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng thời 

hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính. 

1.5. Về những hành vi bị nghiêm cấm 

Luật năm 2020 bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi 

phạm hành chính tại Điều 12 Luật năm 2012 do trong quá trình thi hành phát 

sinh trong thực tiễn, gồm các hành vi sau: 

(1) Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; 

(2) Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu 

quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính; 

(3) Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. 

2. Về xử phạt vi phạm hành chính 
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 2.1. Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực 

Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước được quy 

định từ năm 2012. Tại thời điểm hiện nay, mức phạt tiền này đối với một số lĩnh 

vực quá thấp so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau hơn 08 năm (tính 

từ thời điểm ban hành Luật năm 2012), một số hành vi vi phạm trong các lĩnh 

vực xảy ra ngày càng phổ biến, tinh vi, nguồn thu lợi bất hợp pháp là rất lớn, 

gây hậu quả lớn đến xã hội, làm thiệt hại kinh tế, thậm chí làm ảnh hưởng tới 

tính mạng, sức khỏe của người dân nhưng mức phạt tối đa áp dụng đối với hành 

vi vẫn chưa tương xứng với tính chất, mức độ của vi phạm, thiếu tính răn đe và 

không đủ sức phòng ngừa, hạn chế vi phạm hành chính mới. Bên cạnh đó, việc 

bổ sung mức tiền phạt tối đa tại Điều 24 của Luật năm 2012 đối với một số lĩnh 

vực mới đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý làm căn cứ pháp lý để 

Chính phủ quy định mức phạt tiền cụ thể trong quá trình thi hành Luật năm 

2012 những năm qua cũng rất cần thiết. Thêm nữa, tên gọi một số lĩnh vực quy 

định tại Điều 24 của Luật năm 20212 cũng có sự thay đổi trong các luật được 

thông qua sau khi Luật năm 2012 được ban hành nên cũng cần chỉnh sửa cho 

thống nhất. 

Để bảo đảm sự phù hợp, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung Điều 24 

Luật năm 2012 theo hướng: (1) Tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực; (2) 

Bổ sung mức phạt tối đa cho một số lĩnh vực chưa được quy định tại Điều 24 

Luật năm 2012; (3) Chỉnh sửa tên gọi một số lĩnh vực cho phù hợp với các Luật 

hiện hành ban hành sau Luật năm 2012, cụ thể: 

(i) Tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực gồm: 

- Giao thông đường bộ: từ 40 triệu lên 75 triệu. 

- Phòng, chống tệ nạn xã hội: từ 40 triệu lên 75 triệu. 

- Cơ yếu: từ 50 triệu lên 75 triệu. 

- Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia: từ 50 triệu lên 75 triệu. 

- Giáo dục: từ 50 triệu lên 75 triệu. 

- Điện lực: từ 50 triệu lên 100 triệu. 

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ 100 triệu lên 200 triệu. 

- Thủy lợi: từ 100 triệu lên 250 triệu. 

- Báo chí: từ 100 triệu lên 250 triệu. 

- Kinh doanh bất động sản: từ 150 triệu lên 500 triệu. 

(ii) Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực, gồm: Đối 

ngoại; cứu nạn, cứu hộ; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; kiểm toán nhà 

nước; cản trở hoạt động tố tụng; bảo hiểm thất nghiệp; in; sở hữu trí tuệ; tôn 

giáo. 

(iii) Sửa đổi tên của một số lĩnh vực như: Lĩnh vực “sản xuất, kinh doanh 

giống vật nuôi, cây trồng” thành “trồng trọt”; “sản xuất, kinh doanh thức ăn 

chăn nuôi” thành “chăn nuôi”; “dạy nghề” thành “giáo dục nghề nghiệp”; 
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“quản lý rừng, lâm sản” thành “lâm nghiệp”; “thăm dò, khai thác dầu khí và 

các loại khoáng sản khác” thành “hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản 

khác”; “hạn chế cạnh tranh” thành “cạnh tranh”; “quản lý công trình thủy lợi, 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản” thành “thủy sản”. 

2.2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng 

lĩnh vực đã được quy định tương đối đầy đủ tại Chương II Luật năm 2012 và 

được cụ thể hóa tại các nghị định xử phạt trong từng lĩnh vực; việc quy định 

những chức danh này là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 

từng lực lượng cụ thể. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thi hành, một số quy 

định liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã nảy sinh những 

vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy, việc sửa 

đổi, bổ sung các quy định của Luật năm 2012 liên quan đến thẩm quyền xử phạt 

của các chức danh là một trong những yêu cầu cần thiết được đặt ra khi xây 

dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năm 2012. Theo đó, Luật năm 

2020 đã sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính như sau: 

Một là, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung tên gọi/ bãi bỏ một số chức danh 

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xuất phát từ việc hiện nay, một số 

cơ quan, đơn vị được sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chính vì vậy, cơ cấu, tổ chức, 

tên gọi của một số cơ quan, đơn vị cũng như các chức danh có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính đã có sự thay đổi, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung một số 

chức danh mới có thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng 

như bãi bỏ một số chức danh đã được quy định trong Luật năm 2012 nhưng 

hiện nay không còn thẩm quyền xử phạt. Theo đó, Luật năm 2020 đã bãi bỏ một 

số chức danh có thẩm quyền xử phạt như: Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ 

nhà nước; Cục trưởng Cục Dự trữ khu vực, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương (Điều 46), một số chức danh 

trong lực lượng Công an nhân dân (Điều 39) do thay đổi cơ cấu tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ...; đồng thời bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt 

như Kiểm ngư viên, Trạm trưởng trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư 

vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư 

(Điều 43a), Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Điều 45a), Trưởng đoàn 

kiểm toán, Kiểm toán trưởng (Điều 48a), một số chức danh trong lực lượng 

Công an nhân dân (Điều 39), Bộ đội biên phòng (Điều 40) và Quản lý thị 

trường (Điều 45). 

Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng đã bổ sung quy định về thẩm quyền xử 

phạt của cơ quan Thi hành án dân sự. Khoản 5 Điều 49 của Luật năm 2012 quy 

định thẩm quyền xử phạt của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, 

tuy nhiên Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 

2018) không quy định thẩm quyền xử phạt của chức danh này nên chưa bảo 

đảm tính thống nhất. Thực tiễn thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính thời gian qua cho thấy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự vẫn 

thực hiện thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật năm 2012. Do vậy, để bảo 
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đảm thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn thi hành, Luật 

năm 2020 đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Tổng cục trưởng Tổng cục thi 

hành án dân sự vào khoản 1 Điều 163 của Luật Thi hành án dân sự (Điều 2 Luật 

năm 2020). 

Hai là, Luật năm 2020 sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt của một 

số chức danh theo hướng tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: 

(i) Tăng thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(điểm b khoản 2 Điều 38) và Giám đốc Công an cấp tỉnh (điểm b khoản 5 Điều 

39) từ 50.000.000 đồng lên 100.000.000 đồng. 

(ii) Bổ sung thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cho một số 

chức danh thuộc Bộ đội Biên phòng (Điều 40) để bảo đảm phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đó, ngoài thẩm 

quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 40 Luật 

năm 2012 thì Luật năm 2020 bổ sung Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội 

trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu 

cảng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh 

Bộ đội biên phòng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc 

đưa ra khỏi lãnh thố nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất 

hàng hoá, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật 

năm 2012. 

(iii) Sửa đổi thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính của các chức danh từ Điều 38 đến Điều 49 Luật năm 2012 theo hướng: 

Bên cạnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các 

chức danh là cấp cuối cùng của mỗi lực lượng đã được Luật năm 2012 quy 

định, Luật năm 2020 sửa đổi quy định các chức danh (tại điểm d khoản 2 Điều 

38, điểm d khoản 5 Điều 39, điểm c khoản 4 Điều 44, điểm c khoản 3 Điều 45, 

điểm d khoản 2 Điều 47, điểm c khoản 4 Điều 49) có thẩm quyền tịch thu tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính không phụ thuộc vào giá trị tang vật, 

phương tiện. Các chức danh khác ở cấp cơ sở có thẩm quyền tịch thu tang vật, 

phương tiện có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền 

(các chức danh tại điểm c khoản 1 Điều 38, điểm c khoản 3 và điểm d khoản 4 

Điều 39, điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 41, điểm c khoản 2, điểm c 

khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 43, điểm c khoản 3 Điều 44, điểm c khoản 2 

Điều 45, điểm c khoản 1, điểm d khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 46, điểm c 

khoản 1 Điều 47, điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 48, 

điểm c khoản 2 Điều 49). 

Quy định này nhằm khắc phục vướng mắc liên quan đến cách quy định 

thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện bị giới hạn bởi thẩm quyền phạt tiền 

của Luật năm 2012. Luật năm 2012 quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh chỉ giới hạn đối với tang 

vật, phương tiện có giá trị không vượt quá mức tiền phạt, quy định này của Luật 

năm 2012 bộc lộ nhiều bất cập, làm phát sinh quá nhiều vụ việc vi phạm vượt 

quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới và bị dồn lên cơ quan cấp trên do 
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trong hầu hết các vụ vi phạm, giá trị của các tang vật, phương tiện được sử dụng 

để vi phạm hành chính đều vượt quá mức phạt tiền thuộc thẩm quyền xử phạt 

quy định đối với các chức danh có thẩm quyền xử phạt ở cấp cơ sở. 

Ba là, Điều 53 Luật năm 2012 quy định về vấn đề liên quan đến việc thay 

đổi tên gọi của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, 

trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại 

Luật năm 2012 có sự thay đổi về tên gọi thì chức danh đó có thẩm quyền xử 

phạt. Tuy nhiên, Luật năm 2012 chưa quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của một số chức danh trong một số trường hợp như: có sự 

thay đổi về tên gọi, đồng thời với thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

hoặc không có sự thay đổi về tên gọi nhưng có sự thay đổi về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn. Vì vậy, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung Điều 53
5
 quy định cụ 

thể về những trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt có sự thay đổi về 

tên gọi, đồng thời với thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc không 

có sự thay đổi về tên gọi nhưng có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn. 

Bốn là, liên quan đến vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, 

Luật năm 2012 đã quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó tại Điều 54 

(giao quyền xử phạt); khoản 2 Điều 87 (giao quyền cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính); khoản 2 Điều 123 (giao quyền tạm giữ người 

theo thủ tục hành chính). Tuy nhiên, Luật năm 2012 chưa có quy định cụ thể về 

việc giao cho cấp phó có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo 

đảm việc xử phạt vi phạm hành chính cũng như các quyết định khác trong xử lý 

vi phạm hành chính. Đây là vấn đề tương đối phức tạp và áp dụng nhiều trong 

thực tiễn. Trong quá trình triển khai, áp dụng quy định của Luật năm 2012 về 

vấn đề này, đã có những cách hiểu và áp dụng khác nhau. 

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ 

sung Điều 54
6
 Luật năm 2012 theo hướng quy định về việc cấp trưởng giao 

                                                           
5
 Điều 53. Thay đổi tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật này có sự thay đổi về 

tên gọi nhưng không có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó được giữ 

nguyên. 

2. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn 

thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 
6
 Điều 54. Giao quyền xử phạt 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 

39; các khoản 2, 2a, 3, 3a và 4 Điều 40; các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 41; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 42; các 

khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 43; các khoản 2, 3 và 4 Điều 43a; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 44; các khoản 2, 3 và 4 

Điều 45; Điều 45a; các khoản 2, 3 và 4 Điều 46; Điều 47; khoản 3 và khoản 4 Điều 48; khoản 2 Điều 48a; các 

khoản 2, 4 và 5 Điều 49; Điều 51 của Luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính. 

2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc, đồng thời 

với việc giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính quy định tại các khoản 

2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 119 của Luật này. Việc giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định, trong đó xác định 

rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. 

3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước 

pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được giao quyền không được giao quyền cho người khác. 
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quyền cho cấp phó áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 

hành chính tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 119 của Luật năm 2012; đồng 

thời, Luật năm 2020 cũng quy định rõ văn bản giao quyền phải được thể hiện 

bằng quyết định. 

2.3. Về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

So với Luật năm 2012, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung các quy định 

liên quan đến thủ tục xử phạt để bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, tính khả thi khi áp 

dụng trong thực tiễn nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình 

thi hành Luật năm 2012 thời gian qua, cụ thể: 

Một là, hiện nay Luật năm 2012 quy định thời gian tiến hành một số 

công việc quá ngắn, chưa phù hợp thực tế, không bảo đảm tính khả thi; thủ tục 

thực hiện một số công việc cũng chưa cụ thể dẫn đến sự lúng túng trong quá 

trình áp dụng pháp luật (thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính, giải trình...)... Do vậy, Luật năm 2020 đã sửa đổi, 

bổ sung các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nêu 

trên, cụ thể là: 

- Tăng thời hạn định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại 

khoản 3 Điều 60 Luật năm 2012 từ 24 giờ lên 48 giờ. 

- Quy định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 

66 Luật năm 2012 là tương đối ngắn, đặc biệt là khi vụ việc thuộc trường hợp 

phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt. Chính vì vậy, Luật năm 

2020 đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 66 Luật năm 2012 theo hướng, vụ 

việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì 

thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi 

phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật. 

- Bổ sung các quy định về lập biên bản vi phạm hành chính tại Điều 58 

Luật năm 2012 theo hướng quy định nguyên tắc “phải kịp thời lập biên bản”; 

đồng thời, Luật năm 2020 cũng bổ sung quy định về việc gửi biên bản vi phạm 

hành chính, theo đó, biên bản vi phạm hành chính có thể được lập, gửi bằng 

phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử 

phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, 

thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp và thủ tục giải trình tại 

Điều 61
7
 Luật năm 2012, cụ thể: 

                                                                                                                                                                                     

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
7
 Điều 61. Giải trình 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc quy định mức tối đa của 

khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối 

với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của 

cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu 

giải trình. 

2. Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản giải 

trình cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên 
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Hai là, sửa đổi, bổ sung Điều 64 Luật năm 2012 theo hướng mở rộng 

lĩnh vực được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi 

phạm hành chính. Theo đó, Luật năm 2020 đã bổ sung các lĩnh vực phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của 

rượu, bia bên cạnh lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đối 

với các lĩnh vực khác sẽ do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, Luật năm 2020 quy định rõ ràng hơn về 

điều kiện, yêu cầu trong quản lý, sử dụng, quy định danh mục các phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; điều kiện, yêu cầu trong sử dụng, bảo quản kết quả 

thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đồng thời, giao 

Chính phủ quy định quy trình chuyển hóa kết quả thu được từ các phương tiện, 

thiết bị do các cá nhân, tổ chức cung cấp thành chứng cứ để xác định vi phạm 

hành chính. 

Ba là, về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch 

thu, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến vấn đề 

này nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn như việc xác minh 

chủ sở hữu phương tiện, việc xử lý đối với các phương tiện có giá trị thấp hoặc 

không còn giá trị rất khó khăn, mất nhiều thời gian; việc xử lý đối với tang vật, 

phương tiện đã quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu/ 

người vi phạm hoặc chủ sở hữu/ người vi phạm không đến nhận; việc xử lý đối 

với tang vật, phương tiện do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành 

chính thuộc trường hợp bị tịch thu, cụ thể như sau: 

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, khoản 4 

Điều 126 đã sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn việc thông báo, niêm 

yết công khai về tang vật, phương tiện bị tạm giữ (số lần thông báo, thời hạn 

                                                                                                                                                                                     
bản vi phạm hành chính. 

Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền xử phạt có thể gia hạn nhưng không 

quá 05 ngày làm việc theo đề nghị của cá nhân, tổ chức vi phạm. Việc gia hạn của người có thẩm quyền xử phạt 

phải bằng văn bản. 

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình thực 

hiện việc giải trình bằng văn bản. 

3. Đối với trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản yêu cầu 

được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, 

kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. 

Người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian và địa điểm tổ 

chức phiên giải trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi 

phạm. 

Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức phiên giải trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căn cứ pháp lý, tình 

tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự 

kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, người đại diện hợp pháp của họ có 

quyền tham gia phiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Việc giải trình trực tiếp được lập thành biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan; trường hợp biên 

bản gồm nhiều trang thì các bên phải ký vào từng trang biên bản. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ 01 bản. 

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không yêu cầu giải trình nhưng trước khi hết thời hạn 

quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này lại có yêu cầu giải trình thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Khoản 30 Điều 1). 

 



49 

 

thông báo, xử lý tài sản sau khi hết thời hạn thông báo, niêm yết công khai...). 

Đồng thời, Luật năm 2020 cũng quy định về việc xử lý đối với tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu nhưng đã đăng ký 

biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật dân sự. Theo 

đó, đối với trường hợp này thì bên nhận thế chấp được nhận lại tang vật, 

phương tiện hoặc trị giá tương ứng với nghĩa vụ được bảo đảm; cá nhân, tổ 

chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước. 

 - Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, để bảo 

đảm thống nhất với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật năm 2020 quy định theo hướng viện 

dẫn: “Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu được 

xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công" (bổ sung 

khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 81 Luật năm 2012), đồng thời, bãi bỏ Điều 82 

Luật năm 2012. 

2.4. Về việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 

Trong thời gian qua, việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có những 

khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật và cả những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi các quy định pháp luật như 

việc áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính vẫn còn có những cách hiểu khác nhau; chưa có quy định cụ 

thể về thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính; chưa quy định hoãn thi hành; giảm, miễn tiền phạt đối 

với tổ chức nên không kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi gặp khó 

khăn về tài chính do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ... 

Để cơ bản giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành 

và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Luật năm 2020 

đã sửa đổi, bổ sung về vấn đề này như sau: 

Một là, Luật năm 2020 quy định rõ hơn về trường hợp không ra quyết xử 

phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể như sau: 

(i) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng 

vẫn áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả thì không bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để 

bảo đảm tính rõ ràng hơn khi áp dụng pháp luật. 

(ii) Về loại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gồm: 

Loại cấm lưu hành và tang vật, phương tiện mà pháp luật có quy định hình thức 

xử phạt tịch thu. 

Về trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Người có thẩm 
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quyền xử phạt sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với 

hành vi vi phạm hành chính đó. 

Hai là, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định về hoãn, giảm, miễn 

tiền phạt tại Điều 76 và Điều 77 Luật năm 2012 theo hướng: 

(1) Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

- Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng trở lên. 

- Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt 

hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. Tùy từng 

trường hợp cụ thể, cá nhân, tổ chức phải có xác nhận của các cơ quan, tổ chức 

sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi 

người đó học tập, làm việc; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên; 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực 

tiếp. 

(2) Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá 

nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi: 

- Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa 

hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm 

việc. 

- Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên 

tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ 

quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 

Ngoài ra, một trong những điểm mới liên quan đến quy định về hoãn, 

miễn giảm tiền phạt đó là việc Luật năm 2020 đã bổ sung quy định tổ chức cũng 

được miễn phần tiền phạt còn lại và miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định 

xử phạt bên cạnh quy định miễn tiền phạt cho cá nhân như Luật năm 2012. 

Theo đó, để được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt, tổ 

chức phải đáp ứng đủ các điều kiện, bao gồm: 

i- Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này 

hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp 

tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này. 

ii- Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu 

quả được ghi trong quyết định xử phạt. 

iii- Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, 

thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban 

quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan 

Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 
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Bên cạnh đó, tổ chức cũng được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết 

định xử phạt khi đáp ứng đủ các điều kiện: 

i- Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 

của Luật này. 

ii- Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu 

quả được ghi trong quyết định xử phạt. 

iii- Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, 

thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban 

quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan 

Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 

Ba là, Luật năm 2012 chưa có quy định về thời hạn, thời hiệu thi hành 

quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, 

Luật năm 2020 đã bổ sung khoản 2a
8
 vào sau khoản 2 Điều 88 quy định cụ thể 

về thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính. 

Bốn là, Luật năm 2020 quy định rõ: Đối với trường hợp hết thời hiệu thi 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật 

năm 2012) thì không thi hành quyết định đó nữa, nhưng vẫn phải tịch thu tang 

vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu quyết định xử phạt 

có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, 

biện pháp khắc phục hậu quả. 

3. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

3.1. Về đối tượng, điều kiện, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đối tượng 

và điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các Điều 90, 92, 94 và 

96 Luật năm 2012 để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); quy định về độ tuổi, số lần vi phạm bị xử 

phạt vi phạm hành chính... bảo đảm phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, 

cụ thể: 

- Quy định cụ thể các hành vi vi phạm là điều kiện để áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Làm rõ hơn quy định “02 lần trở lên trong 06 tháng”, thống nhất trong 

cách áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Bỏ quy định về việc đối tượng phải vi phạm “02 lần trong 06 tháng” là 

điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc để tránh kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp này. 

- Bổ sung quy định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

                                                           
8
 Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế cho đến thời điểm 

chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật 

này; quá thời hạn này thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng 

hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì 

vân phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó (Khoản 2a). 
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thị trấn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy (Người từ đủ 14 tuổi trở lên 

đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính 

tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy). 

- Sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng dẫn chiếu đến Luật Phòng, chống ma 

túy nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật. 

- Bổ sung quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với 02 

trường hợp: (i) người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã hai lần bị xử phạt vi 

phạm hành chính và bị lập biên bản tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 

tháng về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của 

người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua 

xe trái phép mà không phải là tội phạm; (ii) người từ đủ 18 tuổi trở lên đã hai 

lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản tại lần vi phạm thứ ba 

trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh 

bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu 

hoặc người có công nuôi dưỡng mình mà không phải là tội phạm. 

3.2. Về thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn tối đa 

các mốc thời gian thực hiện các công việc; sửa đổi các quy định tại khoản 1 

Điều 98, khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 và khoản 3 Điều 103 của Luật 

năm 2012 liên quan đến thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính theo hướng: 

(i) Không quy định việc kiểm tra tính pháp lý thành một thủ tục riêng 

biệt, độc lập. 

(ii) Không quy định thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý của công chức tư 

pháp - hộ tịch cấp xã đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ 

sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thay vào đó, Luật năm 2020 

quy định rõ, cơ quan nào lập hồ sơ đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về tính 

pháp lý của hồ sơ. Bởi vì, thực tế cho thấy quy định việc kiểm tra tính pháp lý 

thành một thủ tục riêng biệt, độc lập không thật sự cần thiết, làm kéo dài thời 

gian xem xét, áp dụng. 

3.2. Về việc quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính 

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 131 Luật năm 2012 

theo hướng: Đối với người không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn 

định nhưng gia đình không đồng ý quản lý thì cơ quan, người có thẩm quyền lập 

hồ sơ quyết định: (1) Giao cho trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội hoặc 

cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đối 
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với người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; (2) 

giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú hoặc có hành vi vi 

phạm tổ chức quản lý trong trường hợp bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Quy định nêu trên nhằm 

tháo gỡ vướng mắc của Điều 131 Luật năm 2012 do quy định này hầu như 

không thể triển khai trong một thời gian dài. 

4. Về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

4.1. Về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính 

Điều 122 Luật năm 2012 quy định chỉ được áp dụng biện pháp tạm giữ 

người theo thủ tục hành chính trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay 

những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. Tuy 

nhiên, việc quy định những trường hợp được áp dụng biện pháp tạm giữ người 

theo thủ tục hành chính như Luật năm 2012 là tương đối hẹp, gây khó khăn cho 

việc thi hành Luật năm 2012. Do vậy, để bảo đảm tính đầy đủ, khắc phục bất 

cập trong thực tế hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẩm 

quyền trong thực hiện pháp luật, Luật năm 2020 đã bổ sung vào khoản 1 Điều 

122 Luật năm 2012 một số trường hợp phải tạm giữ người theo thủ tục hành 

chính như: Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm 

quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình; để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép 

chất ma túy. 

4.2. Về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề 

Quy định về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có một số điểm mới, đó là: 

Một là, Luật năm 2020 đã bổ sung vào khoản 3 Điều 125 Luật năm 2012 

quy định cụ thể: thẩm quyền tạm giữ không phụ thuộc vào giá trị của tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính. 

Hai là, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tạm 

giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề tại các khoản 4 và 9 

Điều 125 Luật năm 2012 theo hướng: (i) Người có thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính đang giải quyết vụ việc lập biên bản tạm giữ tang vật, phương 

tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; sau đó, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi 

lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo thủ trưởng của mình là người có 

thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xem xét ra 

quyết định tạm giữ; (ii) Bỏ quy định về việc người có thẩm quyền ra quyết định 

tạm giữ phải ký vào biên bản tạm giữ. 

5. Về biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người 

chưa thành niên 

Một trong những điểm mới của Luật năm 2020 so với Luật năm 2012 là 

việc bổ sung biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng là một trong các biện pháp 
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thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên (Điều 140a) 

nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Theo 

đó, giáo dục dựa vào cộng đồng là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính 

áp dụng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu 

hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình 

sự có nơi cư trú ổn định, đang theo học tại cơ sở giáo dục và cha mẹ, người 

giám hộ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục. Căn cứ vào quy định 

này, Tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng 

đồng. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng từ 06 tháng đến 

24 tháng. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục dựa vào cộng đồng có hiệu lực, Tòa án nhân dân nơi đã ra quyết 

định phải gửi quyết định cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành 

niên và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em, 

cơ sở bảo trợ xã hội để phối hợp, giám sát thực hiện. Người chưa thành niên bị 

áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng được đi học hoặc tham gia các 

chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, 

phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng. 

6. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Luật năm 2020 đã bãi bỏ quy định về việc báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng tại Điều 17 Luật năm 2012 

nhằm giảm bớt thủ tục và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, 

đơn vị trực tiếp thực hiện việc thống kê, tổng hợp báo cáo./. 

 


