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    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN NGHI XUÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:        /BC-UBND                    Nghi Xuân, ngày     tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở  

và chuẩn tiếp cận pháp luật trong 6 tháng đầu năm,  

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

Sáu tháng đầu năm 2021 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn huyện thực hiện trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

nhất là từ đầu tháng 6/2021 đến nay; mặc dù vậy với tinh thần đổi mới hình thức, 

tổ chức thực hiện nên công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND huyện kịp thời rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch công tác để phù hợp với điều kiện mới, trong đó hạn chế tổ chức 

hội nghị, tập huấn, các sự kiện tuyên truyền tập trung đông người; kịp thời bám 

sát tình hình dịch bệnh, chủ trương của cấp ủy, chính quyền và BCĐ phòng 

chống dịch Covid-19 để triển khai nhiệm vụ. 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: 

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

Căn cứ Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch PBGDPL và Ngày pháp luật; kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND 

ngày 29/4/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/5/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 

hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, 

thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” 

năm 2021; Văn bản số  336/UBND-TP ngày 8/3/2021 tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; Văn bản số 551/UBND-TP ngày 9/4/2021 triển khai thực hiện Kế 

hoạch của UBND tỉnh về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về 

tài chính năm 2021; Văn bản số 733/UBND-TP ngày 6/5/2021 triển khai thực 

hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” của tỉnh. Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp PBGDPL năm 2021 

với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện: Hội Nông dân, Hội 
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LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Trung tâm Văn hóa-Truyền 

thông huyện; hàng quý ban hành văn bản hướng dẫn định hướng nội dung, hình 

thức thực hiện công tác PBGDPL để các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện. Phòng Tư pháp, Cơ quan thường trực của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện ban hành 4 Văn bản để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. 

1.2. Kết quả thực hiện 

Trên cơ sở Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 

số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND huyện xác 

định ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác PBGDPL nên chỉ đạo, hướng đẫn, 

định hướng để các phòng, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

tham gia tích cực vào công tác này. Công tác PBGDPL được triển khai có trọng 

tâm, trọng điểm, đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, 

phù hợp với nhu cầu xã hội. Trong 6 tháng đầu năm các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể trên địa bàn huyện tổ chức 4 cuộc PBGDPL trực tiếp cho 720 lượt người, 

hưởng ứng 4 cuộc thi PBGDPL, phát hành 225 tài liệu pháp luật. UBND các xã, 

thị trấn tổ chức 123 cuộc PBGDPL trực tiếp cho 11.265 người, hưởng ứng 4 

cuộc thi PBGDPL, phát 851 tài liệu PBGDPL. 

1.3. Nội dung và hình thức PBGDPL 

- Nội dung PBGDPL: Kịp thời tuyên truyền Luật mới được Quốc hội 

thông qua tại họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 như: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ môi 

trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng 

Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).... Tập trung tuyên truyền Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc 

hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Thông tư, văn bản hướng dẫn 

của Trung ương về bầu cử; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các quy định 

pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền 

phổ biến văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân như: quy 

về cấp căn cước công dân, dân quân tự vệ, chế độ chính sách, đất đai, giải phóng 

mặt bằng, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, phòng chống 

tội phạm và các tệ nạn xã hội… Cấp phát 500 tờ gấp giới thiệu một số quy định 

của pháp luật về bầu cử, 1.000 tờ gấp giới thiệu pháp luật về phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm đến tận người dân. Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 

luật về bầu cử do Bộ Tư pháp tổ chức, UBND huyện ban hành văn bản quán triệt 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi, nhờ vậy đông đảo cán bộ, Nhân 

dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó tích cực tham gia 

hưởng ứng cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” do Báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức. Tiến hành 

tổng kết việc thực hiện chương trình, Đề án PBGDPL triển khai tại địa phương 

như: Đề án Tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý; Đề án 
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tăng cường công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức 

đợt cao điểm tuyên truyền nhân dịp tết Nguyên đán năm 2021 trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở; lồng ghép PBGDPL qua các cuộc mít tinh, hội nghị, giao lưu 

văn nghệ, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp pích, tờ rơi. Truyền thông về trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.  

- Hình thức PBGDPL: Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng 

và phong phú như: tuyên truyền trực quan qua băng rôn, áp phích, tổ chức hội 

nghị, tập huấn, tổ chức cuộc thi, thông qua sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng, 

thông qua tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác này và các hình thức tuyên truyền pháp luật khác như: cấp phát tài 

liệu, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, lồng ghép với sinh hoạt thôn, xóm, 

đoàn thể... tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngoài ra, việc tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được chú trọng thực hiện. Đề cương 

tuyên truyền Luật, Nghị định, Thông tư mới được cập nhật kịp thời để các 

ngành, các xã thị trấn khai thác, sử dụng.  

 1.4. Nguồn lực thực hiện:  

- Nguồn nhân lực: Có 24 thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, 22 báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện, 385 tuyên truyền viên pháp luật và 136 hòa giải 

viên. Đội ngũ này được tập huấn, cung cấp tài liệu, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

và chuyên môn nghiệp vụ, về cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm và năng 

lực của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối chuyển tải các nội dung 

pháp luật đến cán bộ và Nhân dân.  

- Kinh phí và các điều kiện bảo đảm phục vụ: Trong điều kiện ngân sách 

có hạn nhưng xác định vai trò quan trọng của công tác PBGDPL nên hầu hết 

được quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện. Cụ thể cấp huyện bố trí 80.000.000 

đồng để phục vụ công tác PBGDPL; cấp xã bố trí bình quân 7.000.000đ đến 

10.000.000đ/1 đơn vị. Ngoài ra công chức Tư pháp-Hộ tịch được trang bị máy vi 

tính để bàn, nối mạng Internet, một số xã, thị trấn trang bị máy in phục vụ làm 

việc; một số xã thị trấn còn tăng cường phương tiện phục vụ công tác PBGDPL 

như máy chiếu, xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử và hệ thống loa 

truyền thông cơ sở, phát huy được hiệu quả của hệ thống này trong tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho Nhân dân. 

2. Công tác hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 

Trong 6 tháng năm 2021 UBND huyện ban hành 02 Văn bản hướng dẫn 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL và hòa giải ở cơ sở; phòng Tư pháp ban hành 3 

Văn bản, tổ chức 8 cuộc kiểm tra, làm việc với các xã, thị trấn; duy trì chế độ 

giao ban với công chức Tư pháp-Hộ tịch để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. 

- Đối với công tác hoà giải ở cơ sở: Các tổ hòa giải 9 vụ việc, hòa giải thành 

5 vụ việc; UBND các xã, thị trấn chi 37.700.000đ cho công tác hòa giải ở cơ sở 

trong đó chi thù lao hòa giải ở cơ sở là 2.000.000đ. Nội dung vụ việc hòa giải tập 

trung vào lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dân sự, tranh chấp đất đai. UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho đội ngũ hòa giải viên 

biết được tầm quan trọng, hiệu quả khi TAND công nhận kết quả hòa giải thành 

ở cơ sở để hướng dẫn công dân khi tiến hành hòa giải. Ban Thường trực 
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UBMTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ xã, thị trấn lồng ghép hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đưa 

kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí trong đánh giá 

thực hiện cuộc vận động. Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở. 

- Nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đầu năm 

2021 tiến hành rà soát, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện công nhận 15 xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, có 2 xã không được công nhận do 

trong năm 2020 có cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo. Trong năm UBND các xã, thị trấn 

rà soát, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát 

trách nhiệm cho các công chức trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 

luật theo hướng công chức được phân công phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật nào thì có trách nhiệm triển khai nội dung và xây dựng, lưu trữ hồ sơ 

tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đó. Rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn của 

tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 

07/02/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND 

tỉnh xác định có 17/17 xã, thị trấn duy trì mức độ đạt chuẩn, đến nay hoàn thành 

trên 70% khối lượng công việc của nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021. 

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế:  

Sáu tháng đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt 

sau khi dịch bệnh bùng phát ở Hà Tĩnh có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã 

hội nhằm phòng, chống dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn đến việc triển khai công 

tác PBGDPL, nhất là việc tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức tổ 

chức hội nghị, tập huấn, hội thi có thời điểm không thể thực hiện do đó công tác 

PBGDPL gặp nhiều khó khăn khách quan nhất định. Bên cạnh đó, công tác 

PBGDPL vẫn còn một số hạn chế như: 

- Chưa kịp thời đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, sự phối hợp trong 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL chưa chặt chẽ. Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL được kiện toàn nhưng có lúc, có nơi công tác phối hợp, chỉ đạo của 

thành viên Hội đồng vẫn chưa được rõ nét, hiệu quả chưa cao.  

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 

còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chưa khai thác, sử dụng hiệu quả 

Trang thông tin điện tử để PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật 

và hòa giải viên chiếm số lượng đông, tuy nhiên, trình độ không đồng đều, kỹ 

năng tuyên truyền, phổ biến vẫn còn những hạn chế nhất định. 

- Thực hiện công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, 

trọng tâm là người dân ở vùng ven biển và ngư dân, người lao động trong doanh 

nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật chưa quan tâm đúng mức. 

- Mặc dù có tiềm năng, lợi thế nhưng việc xã hội hóa công tác PBGDPL 

và huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL chưa thực hiện được; việc thu hút, 
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vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ 

về kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động PBGDPL 

còn hạn chế. Do điều kiện khó khăn về ngân sách nên việc bố trí kinh phí cho 

hoạt động PBGDPL chưa bảo đảm yêu cầu, nhất là ở cấp xã. 

2. Nguyên nhân của hạn chế 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp dẫn đến một số 

hình thức PBGDPL không thể thực hiện nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.  

- Một số ngành, đoàn thể, xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức đối với công 

tác PBGDPL; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công 

chức và người dân còn hạn chế.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL hoạt động kiêm nhiệm, chưa thật 

sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác PBGDPL; khả năng 

cập nhật thông tin, văn bản pháp luật mới còn hạn chế. 

- Số lượng văn bản phải tuyên truyền, phổ biến nhiều, nội dung dài đòi hỏi 

tính chuyên sâu cao nhưng tinh thần tự giác chủ động nghiên cứu tìm hiểu, tự 

học hỏi của một số cán bộ công chức chưa cao. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, 

chưa cao, thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ dẫn 

đến việc PBGDPL chưa thu hút được sự quan tâm.  

- Ngân sách địa phương nhìn chung còn khó khăn nên việc đầu tư cho 

công tác PBGDPL còn hạn chế. Các quy định của pháp luật về xã hội hóa công 

tác PBGDPL còn chung chung, chưa có chính sách cụ thể để huy động nguồn lực 

xã hội tham gia vào công tác này.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Chú trọng PBGDPL cho người dân, 

đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường PBGDPL tại các 

địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi 

phạm pháp luật cao.  

2. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và cán bộ làm công tác PBGDPL, thực 

hiện thường xuyên và có hiệu quả việc tập huấn, bồi dưỡng, cấp phát tài liệu cho 

đội ngũ này để làm nòng cốt trong công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, đây là hình thức có tính PBGDPL 

cao vì không chỉ giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân mà thông qua 

hoạt động này để PBGDPL trong cộng đồng dân cư. Xây dựng đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đủ về số lượng, bảo 

đảm về chất lượng theo lĩnh vực, nhóm đối tượng. Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải 

ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 
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4. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL, vận động các tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác PBGDPL, góp phần 

xây dựng cơ chế xã hội hóa công tác PBGDPL. 

5. Duy trì công tác kiểm tra, sơ tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời 

các tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhất là các mô hình mới, tiêu biểu về PBGDPL. 

Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, động viên, khuyến khích cá nhân, tổ chức có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác PBGDPL./. 

 
 

 

             Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- UBMTTQ huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT; TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

          Bùi Việt Hùng 
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