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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến,  

giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới,  

hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”                                                                  

 

 

Kính gửi:  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về 

tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, UBND huyện báo cáo 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Nghi Xuân là huyện ven biển phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên 

22.004,56 ha, có bờ biển dài 32 km, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 

09 xã thuộc khu vực biên giới biển với 16.682 hộ/61.243 khẩu, có 01 Giáo xứ, 02 

Giáo họ với 171 hộ/755 khẩu. Là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, 

cách mạng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Nghi Xuân có những bước tiến 

năng động, ghi nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh. Cuối năm 

2018, Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới. Đây là bước đệm để Nghi Xuân trở thành trung tâm kinh tế, văn 

hóa phía Bắc tỉnh, là điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 

“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây gọi là Đề án) .  

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn, thách thức đó là: 

Tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta; tình trạng tranh chấp ngư 

trường, khai thác thủy sản trái phép sai tuyến, sai vùng, sử dụng chất nổ, kích điện 

đánh bắt hải sản chưa được ngăn chặn triệt để. Trình độ dân trí ở khu vực biên giới 

biển không đồng đều, đời sống của Nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là 

sản xuất nông, ngư nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Trong khi các thế lực thù địch luôn 

tìm mọi cách chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng chiến lược 

“diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ; kích động làm giảm niềm tin của Nhân dân 

đối với Đảng, Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định ở địa 

bàn biên giới, bờ biển. Cùng với đó là sự cố môi trường biển năm 2016, tình trạng 

khiếu kiện, tệ nạn xã hội vẫn xảy ra; thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, khó lường ... ảnh hưởng đến tư tưởng, dư luận của Nhân dân, tác động không 

nhỏ đến việc triển khai, thực hiện Đề án.  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
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1. Đối với cấp huyện 

Trên cơ sở Kế hoạch, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 05/6/2017 để triển khai thực hiện Đề án, tạo sự thống nhất trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, đồng thời huy động sự vào cuộc của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã biên giới, vùng biển. Đến nay, 

UBND huyện ban hành 8 Văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc tăng cường PBGDPL cho 

cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, bờ biển, huyện Nghi Xuân tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, nhất là 

9 xã biên giới, vùng biển về nội dung, yêu cầu của Đề án.  

UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 9 xã biên giới biển phối hợp 

với Đồn Biên phòng Lạch Kèn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của 

Đề án; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích 

cực vào phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới. Đồn Biên phòng Lạch Kèn tham mưu cho UBND huyện Quyết định 

thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL và hoạt động có hiệu quả. 

Quá trình triển khai thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án huyện tích cực phối hợp chặt chẽ, thường 

xuyên trao đổi, thống nhất nội dung triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn. Ban Chỉ đạo 

coi trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời khắc phục những hạn chế 

của từng địa phương, đơn vị và các mặt công tác. Hàng năm Đồn Biên phòng Lạch 

Kèn tham mưu cho UBND huyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

sát với từng địa phương, đơn vị. 

2. Đối với các địa phương, đơn vị 

Sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 5/6/2017 

triển khai thực hiện Đề án thì 09 xã biên giới biển xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện sát với tình hình thực tế ở từng địa bàn, đối tượng. Đồng thời kiện toàn Hội 

đồng PBGDPL thực hiện Đề án. Hàng tháng Hội đồng PBGDPL các xã tổ chức 

tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn các nội dung 

về pháp luật có liên quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồn Biên phòng Lạch Kèn 

chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ báo cáo viên pháp luật, phối hợp chặt 

chẽ với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, các lực lượng trên địa bàn triển khai 

thực hiện theo các nội dung trong Đề án đảm bảo hiệu quả tốt. Trong quá trình 

triển khai, các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, 

hướng dẫn để kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

III. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền 

Từ kết quả khảo sát thực trạng đời sống pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển hiện nay, Ban Chỉ đạo Đề án huyện, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu biên soạn hơn 520 đề cương tài liệu tuyên 

truyền pháp luật; cấp phát hơn 20.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật; cấp 2.200 đầu sách pháp luật, 1.200 đĩa DVD phục vụ 
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công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nội dung tài liệu tập trung vào các lĩnh vực: 

Biên giới, biển đảo, đất đai, môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông, 

phòng, chống mua bán người, các văn bản pháp luật, phòng chống Covid-19… 

2. Củng cố, xây dựng câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật 

Tại 9 xã khu vực biên giới biển thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì 

hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ tư vấn pháp luật; thành viên câu lạc bộ bao gồm 

cán bộ đồn Biên phòng, cán bộ Tư pháp, Văn hóa, các câu lạc bộ làm việc 02 

buổi/tuần phục vụ nhu cầu tìm hiểu về pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn. 

Các xã khu vực biên giới biển và Đồn Biên phòng Lạch Kèn xây dựng 

ngăn sách, tủ sách pháp luật phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho 

cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Hàng năm nhiều xã chủ động đầu tư ngân sách để 

tự trang bị tủ đựng tài liệu và mua những đầu sách cần thiết để phục vụ cho cán 

bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tham khảo 

nâng cao hiểu biết cho các cán bộ nhất là cán bộ làm công tác vận động quần 

chúng, cán bộ nghiệp vụ của đơn vị, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch các xã. Đến nay, 

100% trụ sở UBND các xã, thôn, trường học trên địa bàn biên giới biển và Đồn 

Biên phòng Lạch Kèn đều có tủ sách, ngăn sách pháp luật và thường xuyên 

được bổ sung sách, văn bản pháp luật mới ban hành, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.  

3. Thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật 

Từ năm 2017 đến nay thành lập được 11 tổ gồm: Cấp huyện 01 tổ, cấp xã 

mỗi xã 01 tổ và Đồn Biên phòng Lạch Kèn 01 tổ với 74 báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật. Các tổ tuyên truyền pháp luật phát huy tốt vai trò của tổ tàu thuyền 

tự quản gắn với bến bãi an toàn, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng 

dân cư tham gia PBGDPL tại địa bàn trọng điểm, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật, kiểm soát tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

4. Kết quả tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật 

Từ năm 2017 đến nay UBND huyện cử 64 báo cáo viên tham gia 05 lớp 

tập huấn do các ngành cấp tỉnh tổ chức. UBND huyện tổ chức 10 lớp/364 người 

tham gia. 

5. Hình thức, biện pháp và kết quả tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, Nhân 

dân khu vực biên giới biển; các mô hình, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả 

Đồn Biên phòng Lạch Kèn chủ động phối hợp với các ban, ngành cấp 

huyện, các địa phương, đơn vị trên địa bàn biên giới biển tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật với 968 buổi/62.920 người tham gia; hình thức tuyên 

truyền đa dạng, phong phú như: Sân khấu hóa, tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ, phát 

tờ rơi, tờ gấp, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, các buổi họp thôn, tổ 

chức các phiên tòa lưu động tại các địa phương; duy trì tổ tư vấn pháp luật, các tổ 

hòa giải cơ sở. Từ đó nâng cao nhận thức, tư duy mới, cách nhìn trực quan về các 

vấn đề pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn biên giới biển. 

Các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân khu 

vực biên giới, vùng biển các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật 
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Biển Việt Nam; Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Thủy 

sản; Luật An ninh mạng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Quốc phòng năm 

2018; Luật an toàn giao thông; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ luật Dân sự năm 

2015; Bộ Luật Tố tụng Dân sự; Bộ Luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật 

Đất đai năm 2013; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Luật 

Bảo vệ môi trường; Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú; Luật Phòng, chống tác 

hại rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Pháp lệnh quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nồ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về 

việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 689/CT-TTg ngày 18/5/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ "về một số biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá 

và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ"; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để 

khắc phục cảnh báo của ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo quy định; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 

vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản; Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngay 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản 

xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; các quy định của pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm; tuyên truyền Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; tuyên 

truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động 18 chủ phương tiện tàu cá vươn khơi thuộc địa 

bàn khu vực biên giới biển huyện Nghi Xuân ký cam kết không đưa phương tiện 

ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.  

Bên cạnh đó các địa phương đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử các xã, 

thị trấn và hệ thống loa truyền thanh của các xã, mô hình xe tuyên truyền lưu động 

của Đồn Biên phòng Lạch Kèn… Ngoài ra hàng năm các địa phương, đơn vị phối 

hợp với Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, báo Hà Tĩnh, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh 

xây dựng nhiều chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới; nhiều bài viết về tuyên 

truyền phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về chủ 

quyền an ninh biên giới Quốc gia; đồng thời phối hợp giải đáp pháp luật, giới thiệu 

văn bản mới, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân trên biên giới, vùng biển. 

6. Hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm 
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Qua triển khai thực hiện Đề án mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, tạo sự 

chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, 

xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự ATXH, cụ thể là:  

- Tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các 

cấp, các ngành, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn biên giới của huyện nhận thức 

đầy đủ, hiểu rõ hơn về kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

chấp hành các quy định của pháp luật. 

- Thông qua PBGDPL, các phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được phát triển tốt. Công tác 

quản lý, nắm tình hình trên từng địa bàn, trên khu vực biên giới được tăng cường. 

Ý thức trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên 

giới, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân 

nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong tham gia phát 

triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.  

Trong 5 năm qua các địa phương, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức 

năng bắt, xử lý 605 vụ/ 982 đối tượng, các vụ vi phạm pháp luật chủ yếu như: Tội 

phạm ma túy; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạn tài sản; gấy rối trật tự công cộng; 

đánh bạc; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; sử 

dụng xung điện trái phép; buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả; xử lý các phương 

tiện hoạt động sai vùng đánh bắt thủy sản, truyền đạo trái phép... So sánh với giai 

đoạn 2013-2016 thì số vụ vi phạm pháp luật ở các xã biên giới hải đảo giai đoạn 

2017-2021 giảm 16 vụ /25 người. 

7. Kết quả sử dụng kinh phí, tài liệu, thiết bị 

Kinh phí đầu tư phục vụ Đề án ở địa phương và đơn vị do ngân sách Nhà 

nước đảm bảo. Trên cơ sở đó các địa phương, đơn vị triển khai sử dụng kinh phí, 

tài liệu, thiết bị đúng mục đích, yêu cầu và quy định của pháp luật. Bình quân mỗi 

năm 5-7 triệu đồng/1 đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí cấp cho công tác 

này vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. 

8. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là 

quần chúng Nhân dân trong nâng cao hiểu biết pháp luật, tự bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của mình, góp phần hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp 

luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện không có cơ sở, vượt cấp, đông người trên địa 

bàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giúp cán bộ, Nhân dân hiểu sâu hơn về 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, từ đó tự giác tham gia cùng Bộ đội 

Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển. 

- Ưu điểm: 
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+ Có sự thống nhất về nhận thức, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, 

lực lượng từ huyện đến cơ sở. Công tác triển khai, chỉ đạo có nhiều đổi mới cả về 

hình thức lẫn nội dung. Các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chú trọng, tập trung triển khai thực hiện đúng 

tinh thần chỉ đạo, định hướng của tỉnh, với nhiều hình thức, nội dung PBGDPL 

hiệu quả, thiết thực. 

+ Việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân góp phần đưa chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

+ Việc duy trì Ngày Pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được 

quan tâm thực hiện định kỳ, thường xuyên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đi 

vào nề nếp, góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời nhiều nội dung văn bản pháp 

luật mới ban hành đến với cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.  

+ Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống phát thanh, Cổng thông 

tin điện tử được quan tâm, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức 

tôn trọng, chấp hành pháp luật của mọi người dân. 

- Hạn chế: 

+ Sự phối hợp triển khai thực hiện Đề án của các cấp, các ngành, các đơn 

vị hiệu quả chưa cao; chế độ trao đổi thông tin tình hình có lúc chưa kịp thời. 

+ Việc triển khai thực hiện Đề án có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả 

chưa cao; đội ngũ báo cáo viên các đơn vị, địa phương chủ yếu còn kiêm nhiệm 

nên kỹ năng thuyết trình, phương pháp truyền đạt có lúc còn hạn chế. 

+ Chất lượng thực hiện Đề án chưa bền vững, nhận thức của một bộ phận 

cán bộ, quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, nội dung của Đề án chưa đầy đủ. 

+ Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ quyền an ninh biên 

giới còn nhiều hạn chế, chưa đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, chất 

lượng chưa cao. 

- Nguyên nhân: 

+ Nội dung PBGDPL nhiều, cán bộ thực hiện một lúc nhiều nhiệm vụ; tập 

huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật còn ít; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, kinh phí phục vụ còn thiếu, tài liệu tuyên truyền chậm, chưa đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. 

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL ở một số xã chưa duy trì 

thường xuyên dẫn đến chưa đi vào nề nếp, hiệu quả chưa cao. 

+ Đội ngũ báo cáo viên các địa phương, đơn vị còn kiêm nhiệm, phương 

pháp thuyết trình có mặt còn hạn chế, chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến kiến 

thức pháp luật có thời điểm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. 

+ Nội dung, biện pháp tuyên truyền có nơi chưa đổi mới, chưa phù hợp với 

từng đối tượng, từng địa bàn dân cư, do vậy hiệu quả chưa cao. Sinh hoạt Ngày 

Pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã còn hình thức, chưa tập 

trung triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành. 

+ Việc triển khai công tác PBGDPL gặp khó khăn do trình độ nhận thức đối 

tượng tuyên truyền không đồng đều, do đặc thù cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản 
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xuất, kinh doanh của cán bộ, Nhân dân vùng biên giới biển, đặc biệt trong các năm 

2020, 2021 ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19 gây ra. 

- Bài học kinh nghiệm: 

+ Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh, chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với sự vào cuộc của các cấp, các 

ngành từ huyện đến cơ sở, của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nội dung 

của Đề án, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ gìn an ninh 

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

+ Thường xuyên chăm lo giáo dục, tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác tuyên truyền, PBGDPL cả về phẩm chất, trình độ, năng lực và đạo 

đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phải đảm bảo 

về số lượng và chất lượng. 

+ Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực 

tế của từng địa phương, đơn vị, địa bàn đối tượng. Đồng thời lựa chọn báo cáo 

viên, phân công đảm nhiệm từng nội dung cho phù hợp.  

+ Quá trình triển khai thực hiện Đề án các địa phương, đơn vị cần phối hợp 

chặt chẽ với nhau; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong chấp hành pháp luật và tham gia xây 

dựng khu vực biên giới vững mạnh. 

+ Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả tổ chức, triển khai 

thực hiện của các địa phương, đơn vị theo định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác PBGDPL. 

+ Thường xuyên làm tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện Đề án, kịp 

thời biểu dương khen thương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý những 

trường hợp vi phạm theo đúng quy định. 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản có liên quan về công tác 

PBGDPL; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra đối với công 

tác PBGDPL, gắn công tác PBGDPL với các nhiệm vụ trọng tâm và các phong 

trào, cuộc vận động ở từng địa phương, đơn vị. Tuyên truyền cho cán bộ, Nhân 

dân trong khu vực biên giới biển nhận thức đúng, chấp hành pháp luật nghiêm. 

2. Đổi mới hình thức, phương pháp PBGDPL; phát huy tốt các câu lạc bộ, 

trung tâm tư vấn pháp luật hướng nghiệp và các tổ đội tuyên truyền văn hóa trong 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật 

cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân khu vực biên giới, bờ biển. 

3. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Tư pháp, cán bộ, chiến sỹ Công an, Biên 

phòng, tổ tư vấn pháp luật và người có uy tín trong xã hội để PBGDPL. 

4. Duy trì sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương 

khu vực biên giới biển nghiêm túc, chặt chẽ; nhân rộng các nội dung, hình thức 
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hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật hướng nghiệp ở các xã 

biên giới, vùng biển để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia. 

5. Đảm bảo cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết, kịp thời uốn nắn những thiếu 

sót; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Đề nghị tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” trong giai đoạn mới. 

Trên đây là kết quả thực hiện Đề án „Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa 

bàn huyện, UBND huyện báo cáo để Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh biết, theo 

dõi, chỉ đạo trong thời gian tới./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (để B/c); 

- Sở Tư pháp; 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Đồn Biên phòng Lạch Kèn; 

- UBND các xã: Xuân Hội; Đan Trường; 

Xuân Phổ; Xuân Hải; Xuân Yên; Cương Gián; 

Xuân Thành; Cổ Đạm; Xuân Liên;  

- Lưu: VT; TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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