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BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt
động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
(từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/10/2021)
Thực hiện Công văn số 16/HĐPHPBGDPL ngày 02/11/2021 của Hội đồng
phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai về việc báo cáo kết quả công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố báo cáo
như sau:
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao theo Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hƣớng dẫn thi hành:
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện:
Thực hiện Kế hoạch số 2486/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, UBND Thành phố đã
ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/01/2021 về triển khai công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
thành phố Pleiku năm 2021. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các xã, phường và các cơ quan,
đơn vị là thành viên của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật (PBGDPL) của đơn vị mình góp phần
đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm, phù
hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể.
Trong năm 2021, để triển khai các hoạt động PBGDPL theo kế hoạch đề ra,
UBND Thành phố đã ban hành 11 văn bản1 chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên
truyền, PBGDPL.
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Công văn số 691/UBND-TP ngày 06/3/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác tuyên
truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công
văn số 808/UBND-TP ngày 18/3/2021 của UBND thành phố về việc truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp
tổ chức; Công văn số 975/UBND-TP ngày 01/4/2021của UBND thành phố về việc triển khai Đề án tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021; Công văn số
1022/UBND-TP ngày 05/4/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện các Đề án về tuyên truyền, PBGDPL năm
2021; Công văn số 1065/UBND-TP ngày 8/4/2021 của UBND thành phố về việc thực thi Công ước quốc tế về các
quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2021; Công văn số
1222/UBND-TP ngày 24/4/2021của UBND thành phố về việc hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2); Công
văn số 1267/UBND-TP ngày 27/4/2021của UBND thành phố về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2021; Công văn số 1357/UBND-TP ngày 05/5/2021 của UBND thành phố về việc tiếp tục
triển khai thực hiện và tổng kết Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021 trên địa
bàn Thành phố; Kế hoạch số 1686/KH-UBND ngày 26/5/2021 về tổng kết Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật
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1.2. Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL
* Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội thi tìm hiểu
pháp luật
Nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về pháp luật dân quân tự vệ của Chỉ huy
trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, phường đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện công tác dân quân tự vệ nói riêng và công tác quốc
phòng, quân sự địa phương nói chung trong tình hình mới, thành phố đã tổ chức Hội
thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 với sự tham gia của các đối tượng là Chỉ
huy trưởng, Chính trị viên (Bí thư Đảng ủy), Phó Chỉ huy trưởng của 22 xã, phường
theo Kế hoạch số 1427/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND Thành phố về tổ
chức Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021.
* Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội nghị, tập
huấn, cuộc họp, các buổi tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên
chức, ngƣời lao động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lƣợng vũ trang:
Phòng Tư pháp đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình chứng
thực bản sao điện tử cho 22 xã, phường với sự tham gia của 63 người là Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND xã, phường; công chức Tư pháp – Hộ tịch; công chức Văn
phòng – Thống kê theo Kế hoạch số 3112/KH-UBND ngày 27/8/2021của UBND
Thành phố về tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình chứng thực bản sao điện tử; 01
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn về
trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc lập hồ sơ, lập biên bản vi phạm
hành chính, quyết định xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định
số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cho 93 người là Chủ tịch UBND xã, phường; công
chức Tư pháp – Hộ tịch; công chức Địa chính – Xây dựng; công chức Văn hóa – Xã
hội theo Kế hoạch số 3131/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND Thành phố về
việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.
Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã tổ chức 55 buổi
tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị (Phòng Văn hóa
Thông tin tổ chức 8 buổi, Công an Thành phố tổ chức 5 buổi, Thành đoàn Pleiku tổ
chức 26 buổi, Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức 6 buổi, Trung tâm Văn hóa Thông
tin và Thể thao Thành phố tổ chức 10 buổi); UBND các xã, phường tổ chức 97 buổi
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang.

trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017-2021; công văn số 3860/UBND-TP ngày 08/10/2021 về việc tham gia
“Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”; Công văn số 4211/UBND-TP ngày
29/10/2021 về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2021.
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Các chi hội Nông dân tại các thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức 170 buổi tuyên
truyền cho các hội viên, nông dân thông qua các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt
khu dân cư.
* Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền:
Biên soạn và cấp phát 610 bộ đề cương tuyên truyền Luật quốc phòng năm
2018; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật cư trú năm 2020; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của
công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm
hành chính; Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; Luật An ninh mạng năm
2018; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 để gợi ý nội dung tuyên truyền pháp
luật hàng tháng gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã,
phường.
Biên soạn và phát hành 10.000 tờ rơi “Một số quy định của pháp luật về
phòng, chống dịch, bệnh”; 8.000 tờ rơi “Quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” để cấp phát cho đối tượng là học sinh tại
các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể Thành phố, UBND các xã, phường.
* Tuyên truyền qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở,
panô, áp phích:
- Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND UBND Thành phố xây
dựng 10 chuyên mục “H i đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của UBND
Thành phố, tuyên truyền một số nội dung của 11 văn bản2; phối hợp với Trung tâm
Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố xây dựng 10 chuyên mục “Trả lời bạn
nghe đài” phát 2 lần/tháng trên sóng phát thanh Thành phố, phổ biến về một số nội
dung của 16 văn bản3.
- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố và các xã, phường đã
triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan như
tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 210 buổi, 11 cụm pa nô (4mx20m), 62 tấm pa
nô (2mx3m); thực hiện 300 lượt băng rôn tuyên truyền 600 câu khẩu hiệu tuyên
truyền về phòng chống dịch COVID-19, dịch bạch hầu và các thông tin tuyên
truyền khác.
2

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số
115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Luật An ninh mạng; Luật Căn cước công dân năm 2014; Luật tổ chức chính quyền địa phương;....
3
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 và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác
xã; 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; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Bộ Luật hình sự; Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định
số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Hiến pháp 2013;.....
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- Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao Thành phố đã thực hiện các chương trình truyền thanh, truyền hình phổ
biến các văn bản pháp luật mới ban hành; đưa gương người tốt, việc tốt; tuyên
truyền về công tác PBGDPL với 24 chuyên mục gồm 157 tin và 58 bài về xử phạt
các trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế; xử phạt
các trường hợp vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch (không đeo khẩu
trang), tăng cường truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch về,…
- Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tổ chức
tuyên truyền các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và pháo, phòng chống
tội phạm, phòng chống dịch COVID-19; tuyên truyền trên mạng xã hội được 169
lượt. Tuyên truyền bằng xe loa được 3.702 lượt, trên loa phát thanh được 2.517
lượt; phối hợp với cơ quan báo, đài đưa 07 tin về an toàn giao thông, 01 tin về công
tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
- Tại các xã phường, trên cơ sở các đề cương, tài liệu đã được cung cấp,
UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền qua các cụm loa tại khu dân cư,
tuyên truyền bằng xe loa lưu động.
*Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện các
hoạt động tƣ pháp
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân Thành phố tuyên truyền,
PBGDPL thông qua việc thực hiện các hoạt động tư pháp. Tòa án, Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố với chức năng là cơ quan thực hiện hoạt động xét xử, thực
hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác phổ biến tuyên truyền,
giáo dục được quan tâm thực hiện thường xuyên trong công tác xét xử, đặc biệt qua
công tác hòa giải các vụ án về dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình tại
Tòa án; phân tích các quy định của pháp luật tuyên truyền đến nhân dân, thông qua
các phiên tòa xét xử các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động
và hình sự. Thông qua hoạt động xét xử của Tòa án, những người tham dự phiên tòa
hiểu biết, nhận thức pháp luật về các lĩnh vực cuộc sống được rõ hơn, từ đó nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
*Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các sự kiện quan trọng
trong năm 2021
Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của
Thành ủy và UBND Thành phố4, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về
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Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 01/KH-TBTTTT ngày
18/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 04/CV-TBTTTT ngày 21/5/2021
về tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên Internet, mạng xã hội, tuyên truyền các ca
khúc bầu cử; Công văn số 03/CV-TBTTTT ngày 12/5/2021 về tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền
bầu cử, Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 8/2/2021 của UBND thành phố về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2021 về tổ chức
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố
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cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở
Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị của thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ
biến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm
quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; cách ghi phiếu
bầu cử, nội quy phòng b phiếu,…
- Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố thực hiện 03 file âm thanh tuyên
truyền về ý nghĩa của bầu cử và h i đáp về công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp,
cấp phát cho các xã, phường tiến hành tuyên truyền trên hệ thống xe loa lưu động
với số lượng 160 buổi. Đã cấp phát 1000 áp phích tuyên truyền về bầu cử cho các
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và 175 thôn, làng, tổ dân phố. Thay đổi nội
dung 30 hộp đèn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo
chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện 80 băng rôn tuyên truyền bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố phối hợp với UBND
các xã, phường đã thực hiện 450 hồng kỳ, 450 cờ phướn, 56 băng rôn, 11 cụm pano,
62 tấm pano tuyên truyền về bầu cử trên các tuyến đường thuộc thành phố và tại trụ
sở các cơ quan, đơn vị. Đội thông tin lưu động tổ chức 12 buổi tuyên truyền kết hợp
giao lưu văn nghệ với bà con nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố đã thực hiện được
505 tin bài, tư liệu tuyên truyền về bầu cử với các nội dung chủ yếu như: Những
điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất,…
- Phòng Tư pháp Thành phố đã biên soạn và cấp phát 122/610 bộ đề cương để
tuyên truyền một số nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội để gợi ý nội dung tuyên truyền
pháp luật trong tháng 3,5/2021 gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND
các xã, phường để các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền. Lồng ghép các quy
định về bầu cử trong chuyên mục “H i đáp pháp luật” và chuyên mục “Trả lời bạn
nghe đài”. Phòng Tư pháp cũng đã tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL Thành
phố biên soạn và cấp phát 8.000 tờ rơi “Quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” để cấp phát các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể Thành phố, UBND các xã, phường.
- Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được các cấp bộ Đoàn toàn thành phố triển
khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Thông qua các buổi sinh hoạt
chi đoàn, chi hội, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Cổng
Pleiku; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố Pleiku,...
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thông tin Thành đoàn,… Bên cạnh đó Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Thành phố
cũng triển khai tham gia chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội Tiktok với vũ
điệu “Cùng nhau đi bầu” do Trung ương Đoàn triển khai; phát động tham gia cuộc
thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” do
Tỉnh đoàn phát động. Ngoài ra các cơ sở Đoàn xã, phường phối hợp với công an
thành lập Đoàn tổ chức tuyên truyền lưu động vận động nhân dân tham gia bầu cử.
- UBND các xã, phường đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến về bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng xe loa di
động trên các tuyến đường, khu dân cư và mở loa tại các Khu vực b phiếu, xây dựng
các khẩu hiệu, băng rôn, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử tại các cụm dân cư và trụ
sở UBND, tại các Hội trường tổ dân phố và các khu vực bầu cử. Ngoài ra, công tác
tuyên truyền vận động trong Nhân dân về bầu cử được thông qua các Hội nghị hiệp
thương, Hội nghị cử tri lấy ý kiến nơi cư trú đối với những người ứng cử, Hội nghị cử
tri vận động bầu cử… đã tạo được khí thế thi đua, dân chủ thể hiện rõ quyền và nghĩa
vụ của Công dân đối với cuộc bầu cử. Thông tin tuyên truyền về bầu cử còn được
UBND các xã, phường đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND.
2. Kết quả tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
UBND Thành phố nhanh chóng, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, tuyên
truyền về phòng, chống, dịch bệnh COVID-19 của UND Tỉnh, Thường trực Thành
ủy đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường. Tuyên truyền
rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn thành phố về thông tin của dịch bệnh để chủ
động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và
khuyến cáo của ngành y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và cũng không
hoang mang, lo lắng; hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng, ngừa dịch nhằm nâng
cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ sức kh e của người dân. Tuyên truyền nhân dân
nâng cao trách nhiệm tự giác khai báo với cơ quan chức năng khi trở về từ vùng
dịch để cách ly kịp thời theo quy định.
Phòng Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng HĐND UBND Thành phố, Trung
tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố tuyên truyền các quy định của Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế; Luật An ninh mạng; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày
03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu
chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên
Trang Thông tin điện tử và sóng phát thanh của Thành phố. Biên soạn và phát hành
10.000 tờ rơi “Một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, bệnh” để cấp
phát cho đối tượng là học sinh tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông,
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường.
Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được Ban
Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện thông qua các
trang mạng xã hội, Cổng thông tin của các cơ sở Đoàn trực thuộc và thành lập các đội

7
thanh niên tình nguyện với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” các đoàn viên
thanh niên đã hướng dẫn cho 150.417 đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia
khai báo y tế bằng ứng dụng NCOVI và Bluezone, quét mã QR và cài đặt Sổ sức
kh e điện tử. Thành lập 27 đội thanh niên tình nguyện với 276 tình nguyện viên
trực chốt tại 18 điểm chợ trên địa bàn thành phố với nhiệm vụ: sử dụng loa, pano
tuyên truyền, phát 1,500 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền. Nhằm đổi mới, sáng tạo trong
công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cơ sở Đoàn đã
triển khai các mô hình, các sản phẩm trực quan tại các cơ quan, công sở, tại nơi
công cộng như: mô hình manơcanh thanh niên, xây dựng điểm rửa tay sát khuẩn;
triển khai tham gia các cuộc thi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 như
cuộc thi “Sáng tác sản phẩm, thông điệp truyền thông trong tham gia phòng, chống
dịch COVID-19” do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức với 120 tác phẩm tham gia cuộc thi.
Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng
Bluezone; sử dụng mã QRcode; cài đặt và sử dụng sổ sức kh e điện tử để theo dõi
tiêm vắc xin COVID-19; tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và
Bưu chính công ích để hạn chế tập trung đông người, hạn chế việc đi lại không cần
thiết để góp phần phòng chống dịch bệnh;...
Công an Thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định
về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa
bàn. Trong thời gian qua, Công an Thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể, UBND các xã, phường tuyên truyền bằng xe loa được 3.702 lượt; tuyên truyền
qua loa phát thanh được 2.517 lượt; tuyên truyền phòng, chống dịch qua giải quyết
công việc với nhân dân được 95.168 lượt; vận động cá biệt, thăm h i được 3.687
lượt hộ. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các quy định về phòng, chống dịch như
chấp hành nghiêm túc khẩu hiệu 5K, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung
đông người, không sử dụng mạng xã hội để đăng tin bài có nội dung liên quan đến
COVID chưa được kiểm chứng làm hoang mang dư luận,...
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố đã tiến hành làm các pano, áp phích, khẩu
hiệu, tranh cổ động để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Tổ chức
quán triệt 128 văn bản cho 44/44 cán bộ, chiến sỹ của cơ quan và 2.494 dân quân tự
vệ, tiến hành giáo dục cho trên 800 công dân tại các khu cách ly về các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19.
Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức 245 buổi tuyên
truyền, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ về các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19; cấp phát hàng ngàn tờ rơi, tờ áp phích và thông
qua trang facebook, nhóm zalo của hệ thống Hội tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm
thông điệp 5K+Văcxin,...
UBND các xã, phường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 bằng các hình thức như: Tuyên truyền bằng xe loa, treo băng rôn, khẩu
hiệu, đăng tải các thông tin về phòng chống dịch COVID-19 lên trang thông tin điện
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tử của UBND, cấp phát tài liệu tuyên truyền; thành lập các tổ công tác tuyên truyền,
kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
3. Kết quả triển khai Ngày Pháp luật
Ngay từ đầu năm UBND Thành phố, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đã
ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/01/2021 về triển khai công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
thành phố Pleiku năm 2021, Kế hoạch số 411/KH-HĐPBGDPL ngày 05/02/2021 về
triển khai hoạt động của của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố năm 2021 chỉ đạo
việc triển khai Ngày pháp luật trong năm. Thực hiện Công văn số 543/STPPBGDPL ngày 14/4/2021 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, UBND Thành phố đã ban hành Công
văn số 1267/UBND-TP ngày 27/4/2021 về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, trong đó có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo
tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội
đồng PHPBGDPL Thành phố cũng đã ban hành công văn số 3044/HĐPHPBGDPL
ngày 25/8/2021 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm
2021. UBND Thành phố đã ban hành công văn số 4211/UBND-TP ngày
29/10/2021 về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2021.
Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức
năng, nhiệm vụ quản lý và tình hình thực tế lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với điều
kiện cụ thể của từng đối tượng chủ động triển khai có hiệu quả Luật phổ biến giáo
dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như: Băng rôn, khẩu hiệu, tuyên
truyền qua loa phát thanh,...để phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà Nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân trên địa bàn Thành phố.
4. Công tác PBGDPL cho một số đối tƣợng đặc thù theo quy định tại
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:
*Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tộc thiểu số:
Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND Thành
phố về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và
tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” trên
địa bàn thành phố Pleiku, các cơ quan, ban, ngành thuộc thành phố đã tập trung
tuyên truyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng nông thôn mới,
các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; chính
sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; chăm sóc sức kh e, nâng cao dân trí
và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số … Hình thức tuyên truyền là
lồng ghép trong các buổi họp dân, phương pháp phổ biến chủ yếu là quán triệt chủ
trương, chính sách đến già làng, người có uy tín trong trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và sử dụng lực lượng tuyên truyền chính là già làng, người có uy tín trong
cộng đồng dân cư để phổ biến các chính sách pháp luật đến toàn thể người đồng bào
dân tộc thiểu số tại địa phương. Công an Thành phố đã tiến hành tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật
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tự với 25 lượt tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số thu hút 1.250 người tham gia;
tiến hành tiếp xúc 151 lượt người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 91 chức
sắc, chức việc trong tôn giáo để quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật về dân tộc,
tôn giáo.
Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, phường phối hợp với
các Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” tổ chức 8 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 27
lượt người. UBND các xã, phường đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền cho 688 lượt
đồng bào dân tộc thiểu số.
*Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời lao động trong các doanh nghiệp
Liên đoàn Lao động Thành phố đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối
doanh nghiệp trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao
động, nhất là các 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, Luật Công đoàn và các quy định khác của pháp
luật về lao động. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tham gia cùng với
người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động tại doanh nghiệp, phối hợp tổ
chức Hội nghị người lao động; tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện th a ước
lao động tập thể, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp đảm bảo mối quan hệ lao động
hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.
Công an Thành phố thường xuyên làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp
đóng chân trên địa bàn để PBGDPL về các quyền và nghĩa vụ của người lao động,
người sử dụng lao động, an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống dịch
COVID-19, trong năm 2021 đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 188 doanh
nghiệp cho 506 người; phát 7.344 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa
cháy, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ và công tác phòng chống dịch COVID19.
*Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời đang bị áp dụng biện pháp giáo
dục tại xã, phƣờng, ngƣời đang phạt tù đƣợc hƣởng án treo:
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục cảm hóa người đang chấp
hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, Công
an Thành phố phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến
chính sách pháp luật cho 17 lượt người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn; 118 lượt người bị phạt tù đang hưởng án treo một số nội dung về
quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự…nhằm
để cảm hóa, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế việc tái vi phạm pháp luật.
Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, phường phối hợp với
các Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” và công an tổ chức 10 buổi tuyên truyền,
PBGDPL cho 42 thanh niên hết án phạt tù trở về nơi cư trú để giáo dục, định hướng
tư tưởng và giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.
UBND các xã, phường cũng đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền cho 30 đối tượng
đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.
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*Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời đang chấp hành hình phạt tù,
ngƣời đang bị áp dụng biện pháp đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc:
Thực hiện Kế hoạch số 1241/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND Thành
phố về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 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, nhằm phổ biến pháp
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù,
người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, Công an Thành phố đã tiến hành 1 buổi tuyên
truyền, PBGDPL tập trung vào các nội dung: Các quy định của pháp luật về quyền
và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành hành án hình sự, pháp luật
về phòng, chống ma túy cho 109 lượt can phạm, đưa 52 đối tượng vào Cơ sở tư vấn
và cai nghiện ma túy, 05 đối tượng cai nghiện tự nguyện, 51 đối tượng ra giáo dục
tại cộng đồng dân cư.
5. Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục
quốc dân theo quy định tại Điều 23 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:
Trên địa bàn Thành phố hiện có 27 trường Tiểu học; 5 trường Tiểu học –
Trung học cơ sở; 14 trường Trung học cơ sở, xác định công tác PBGDPL trong nhà
trường là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, là một hoạt
động thường xuyên của ngành giáo dục và đào tạo, để thực hiện công tác PBGDPL
trong các cơ sở giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật. Trong năm 2021, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố đã triển khai, chỉ đạo
các trường thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho giáo viên,
học sinh thông qua internet, các ứng dụng trên điện thoại thông minh; lồng ghép
việc PBGDPL với việc tổ chức nội dung sinh hoạt tại từng bộ phận chuyên môn và
đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo với nội dung, chương trình phù hợp với
từng bậc học khác nhau, nhằm giúp học sinh hình thành thói quen phù hợp với
chuẩn mực đạo đức của xã hội tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật và trang bị
kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, tôn trọng và chấp hành pháp
luật đối với học sinh Trung học.
Bên cạnh đó, các trường còn phối hợp với Công an Thành phố tổ chức
PBGDPL cho thanh thiếu niên, học sinh tại 34 trường (Tiểu học, THCS, THPT) đã
thu hút 17.512 lượt thanh thiếu niên học sinh tham gia; phát khoảng 19.293 tờ rơi,
bản cam kết không đốt pháo trái phép trong dịp Tết và đảm bảo an toàn phòng cháy
chữa cháy.
Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Phòng Giáo dục
và Đào tạo Thành phố với cấp ủy - Ban giám hiệu nhà trường trong việc tuyên
truyền, PBGDPL cho đoàn viên, hội viên thanh niên, đội viên...Đồng thời, chỉ đạo
các cơ sở Đoàn – Đội trường học (trường THPT, trường TH-THCS) tổ chức nhiều
hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động phong trào, các hoạt động văn hóa
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văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động sân chơi thu hút đông đảo ĐVTTN tham gia.
Các Đoàn trường THPT trực thuộc tập trung tuyên truyền với nhiều nội dung, hình
thức đa dạng và triển khai thực hiện tốt đề án phòng ngừa ma túy xâm nhập vào học
đường, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình tập huấn chuyên đề,
đợt sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép trong sân chơi ngày hội “Thanh niên với văn
hoá giao thông”; duy trì đội cờ đ để theo dõi, để phát hiện tố giác tệ nạn xã hội
trong trường học; xây dựng hộp thư “Bạn giúp bạn”; tổ chức ký cam kết giữa nhà
trường và gia đình trong quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và các tệ
nạn khác; tổ chức cho học sinh ký cam kết nói không với ma túy trong học đường
và lấy đó làm nội dung bình xét cuối năm học; phối hợp tổ chức học và thi cấp giấy
phép lái xe môtô hạng A1 cho ĐVTN đủ 18 tuổi. Thành đoàn đã phối hợp với Công
an Thành phố tổ chức các buổi nói chuyện tuyên truyền pháp luật, đã thu hút đông
đảo ĐVTN học sinh tham gia. Các Liên đội TH-THCS tuyên truyền pháp luật lồng
ghép trong chương trình phát thanh măng non, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt
lớp, tin phát thanh măng non đã phát 18 số với thời lượng 180 phút tuyên truyền
cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 16
hoạt động, thu hút 18.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Hội – Đội tích cực tổ
chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép với các hoạt
động tuyên tuyền về truyền thống vẻ vang của Đảng – Đoàn – Hội – Đội và của dân
tộc, đất nước. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền
về Luật thanh niên, Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy; tuyên
truyền về an ninh học đường... bằng nhiều hình thức: phát tài liệu tuyên truyền, tổ
chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,
sinh hoạt ngoại khóa, các sân chơi, tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ
năng lái xe an toàn; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ câu“Phòng, chống ma tuý,
tội phạm”; “Phòng, chóng HIV/AIDS”; “Tuổi trẻ pháp luật”, ... Từ đầu năm đến
nay đã tổ chức được 48 hoạt động với hơn 9.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi
tham gia.
UBND phường Phù Đổng cũng đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền về truyền
thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám thu hút được
890 lượt người tham gia.
6. Công tác phối hợp và tổ chức hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL
thành phố
- Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 411/KHHĐPBGDPL ngày 05/02/2021 về triển khai hoạt động của của Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố năm 2021 để xác định các nội dung tuyên truyền, phổ biến
pháp luật phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của thành phố, trên cơ
sở kế hoạch phân công cho từng thành viên của Hội đồng xây dựng kế hoạch để
triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyên phù hợp với đối tượng, lĩnh vực quản lý
của từng ngành, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên
truyền, PBGDPL của địa phương mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên
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truyền, PBGDPL trong từng giai đoạn cụ thể để tuyên truyền sâu rộng đến từng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.
- Phòng Tư pháp Thành phố với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố, là đầu mối để phát huy chức năng phối hợp với các cơ
quan thành viên Hội đồng; chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu PBGDPL của Hội
đồng; giúp Hội đồng xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thành
viên Hội đồng và UBND các xã, phường triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả
công tác PBGDPL theo định kỳ. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL
Thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế
hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan .
Để triển khai thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, trong
năm 2021, trên cơ sở kế hoạch về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp
luật trên địa bàn thành phố năm 2021 và kế hoạch triển khai hoạt động của Hội
đồng PHPBGDPL Thành phố, các cơ quan, ban, ngành của thành phố đã tổ chức
phối hợp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cụ thể như sau:
+ Phòng Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng
Kế hoạch liên tịch số 159/KHLT-PTP-HLHPN ngày 23/4/2021 về thực hiện chương
trình phối hợp số 60/CTPH-PTP-HLHPN 23/3/2018 giữa Phòng Tư pháp và Hội
Liên Hiệp phụ nữ thành phố trong năm 2021 về thực hiện công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và
lồng ghép về giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thành
phố Pleiku.
+ Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 289a/CTPH-TAND-PTP ngày
28/9/2019 giữa Tòa án nhân dân và Phòng Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật
và hòa giải ở cơ sở giữa Toàn án nhân dân và Phòng Tư pháp Thành phố giai đoạn
2019-2023.
+ Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND UBND Thành phố xây
dựng chuyên mục “H i đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của UBND
Thành phố, tuyên truyền một số nội dung của các văn bản luật và văn bản hướng
dẫn thi hành dưới dạng h i đáp.
+ Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
Thành phố xây dựng chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” phát thường xuyên 2
lần/tháng trên sóng phát thanh Thành phố.
+ Thành đoàn Pleiku phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố tổ chức 01
phiên tòa giả định tuyên truyền trực quan về tệ nạn ma túy cho hơn 1.000 đoàn viên
thanh niên tại trường THPT Pleiku.
+ Ban Chỉ huy quân sự Thành phố phối hợp với UBND các xã, phường; Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; Trung tâm Chính trị Thành phố tổ
chức Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021.
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7. Công tác tổ chức, kiện toàn và kết quả hoạt động của Hội đồng PH
PBGDPL thành phố
7.1. Công tác tổ chức, kiện toàn:
Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và nhằm triển khai tốt công tác
tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở Quyết định số
21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần
và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng PHPBGDPL, Chủ tịch UBND Thành phố đã
ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về việc kiện toàn Hội đồng
PHPBGDPL thành phố Pleiku. Thành phố đang tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế
hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố thay thế Quyết định số 02/QĐHĐPHPBGDPL ngày 27/3/2017 về xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng.
Ngay từ đầu năm, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đã xây dựng Kế hoạch
số 411/KH-HĐPBGDPL ngày 05/02/2021 về triển khai hoạt động của của Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố năm 2021 để xác định các nội dung tuyên truyền, phổ biến
pháp luật phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của thành phố, trên cơ
sở kế hoạch của Hội đồng, từng thành viên của Hội đồng xây dựng kế hoạch để
triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyên phù hợp với đối tượng, lĩnh vực quản lý
của từng ngành, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên
truyền, PBGDPL của địa phương mình. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội
đồng PHPBGDPL Thành phố - Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng xây
dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thành viên Hội đồng và UBND
các xã, phường triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả công tác PBGDPL và báo cáo
theo định kỳ. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đã chủ
động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện về
Hội đồng đúng thời gian yêu cầu.
7.2. Kết quả hoạt động:
Trong năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố đã ban hành 8 văn bản5
chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL, chỉ đạo các cơ quan thành viên
Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý đã tổ chức triển khai các
Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL trong năm 2021 bảo đảm trọng tâm,
5

Công văn số 436/HĐPHPBGDPL ngày 09/02/2021 về việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; số 728/HĐPHPBGDPL ngày
09/3/2021 về việc tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình
mới; số 1064/HĐPHPBGDPL ngày 08/4/2021 về việc triển khai các hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL trong năm
2021; số 03/HĐPHPBGDPL ngày 28/4/ về việc tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc
tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
do Bộ Tư pháp tổ chức”; số 1554/HĐPHPBGDPL ngày 18/5/2021 về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin về
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số
1604/HĐPHPBGDPL ngày 21/5/2021 về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 1377/KHUBND ngày 06/5/2021 của UBND thành phố; số 3044/HĐPHPBGDPL ngày 25/8/2021 về việc triển khai các hoạt
động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; số 07/HĐPHPBGDPL ngày 01/9/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
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trọng điểm, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; củng cố, kiện toàn, nâng
cao năng lực gắn liền với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Phòng Tư pháp Thành phố với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố, là đầu mối để phát huy chức năng phối hợp với các cơ
quan thành viên Hội đồng; chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu PBGDPL của Hội
đồng; giúp Hội đồng xây dựng các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc các thành
viên Hội đồng và UBND các xã, phường triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả
công tác PBGDPL theo định kỳ. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL
Thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế
hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
8. Kết quả triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố:
Thực hiện Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND Tỉnh về
việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh
Gia Lai, UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày
16/10/2018 về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục
pháp luật để tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ được giao theo quy định trong Bộ
tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL như sau:
8.1. Kết quả tổ chức PBGDPL cho CBCCVC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý;
truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh
vực, địa bàn được giao quản lý
- Phòng Tư pháp đã biên soạn và cấp phát 610 bộ đề cương tuyên truyền Luật
Quốc phòng năm 2018; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Cư trú
năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội,... để gợi ý
nội dung tuyên truyền pháp luật hàng tháng gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành
phố, UBND các xã, phường để tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị, các buổi
sinh hoạt cộng đồng dân cư. Trên cơ sở các đề cương, tài liệu tuyên truyền đã được
cung cấp, UBND các xã, phường lựa chọn nội dung phù hợp tiến hành tuyên truyền
bằng xe loa lưu động. Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo tổ chức công đoàn
cơ sở tại 112 doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về Bộ Luật lao động, Luật Bảo
hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, công nhân lao động, việc
tuyên truyền được tiến hành lồng ghép thông qua cuộc họp, sinh hoạt công đoàn.
- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố và các xã, phường đã
triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan như
tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 210 buổi, 11 cụm pa nô (4mx20m), 62 tấm pa
nô (2mx3m); thực hiện 300 lượt băng rôn tuyên truyền 600 câu khẩu hiệu tuyên
truyền về phòng chống dịch COVID-19, dịch bạch hầu và các thông tin tuyên
truyền khác. Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố và Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao Thành phố đã thực hiện các chương trình truyền thanh, truyền hình
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phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; đưa gương người tốt, việc tốt; tuyên
truyền về công tác PBGDPL với 24 chuyên mục gồm 157 tin và 58 bài về xử phạt
các trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế; xử phạt
các trường hợp vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch (không đeo khẩu
trang), tăng cường truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch về,…
- Phòng Tư pháp thực hiện phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới
thông qua chuyên mục H i đáp pháp luật, chuyên mục Trả lời bạn nghe đài đăng tải
trên Trang thông tin điện tử của UBND Thành phố và phát trên sóng phát thanh của
Thành phố.
8.2. Kết quả đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử đảm bảo
tính đầy đủ, kịp thời
Việc đăng tải các thông tin pháp luật về cải cách hành chính, kinh tế - văn
hóa - xã hội, an ninh trật tự,...trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố
được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
8.3. Kết quả chỉ đạo các nhà trường bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi
quản lý
Để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, UBND Thành
phố đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tăng cường chỉ đạo các
trường triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức
Đoàn, Đội trong nhà trường. Chỉ đạo các nhà trường luôn đổi mới nội dung, hình
thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung tuyên truyền, phổ
biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài
xử lý; giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp
hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền; nghĩa vụ cơ bản của công
dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, kết hợp với tuyên
truyền phổ biến pháp luật, gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy
nổ, xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em... Đẩy mạnh
phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, học
sinh trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật; lồng ghép, phát huy vai trò hỗ
trợ của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
8.4. Việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác
PBGDPL theo quy định của pháp luật
Việc đảm bảo kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật của các cơ quan thành
viên của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố được bố trí trong dự toán hàng năm của
từng cơ quan để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ
được giao. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác PBGDPL được bảo đảm.
9. Kinh phí đảm bảo hoạt động:
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Kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng PHPBGDPL do Ngân sách Nhà
nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Phòng Tư pháp - cơ
quan thường trực của Hội đồng và sử dụng theo quy định về tài chính, tổng kinh phí
được phân bổ là 82.000.000 đồng.
10. Đánh giá toàn diện những kết quả đạt đƣợc trong công tác PBGDPL;
những thuận lợi, khó khăn, hạn chế
- Thuận lợi:
Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, tổ
chức đoàn thể, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn Thành phố trong năm
2021 được triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, phong phú, đa
dạng, thu hút được nhiều thành phần đối tượng tham gia.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn, giới thiệu từ
các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, có sự đa dạng về trình độ chuyên môn, có kỹ
năng tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp, thuận lợi để tuyên truyền phổ biến
các văn bản pháp luật thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.
Tài liệu, đề cương tuyên truyền được phân phối đầy đủ đến các xã, phường và các
cơ quan thành viên có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung cần tuyên truyền,
nội dung tuyên truyền đã bám sát vào thực tế cuộc sống và phục vụ kịp thời việc
triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của mỗi
cơ quan, đơn vị, địa phương.
Kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL đã được các cấp chính quyền bố trí
đảm bảo cho công tác phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên.
- Hạn chế và khó khăn:
Hiệu quả công tác tuyên truyền còn chưa thực sự tạo sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức và hành vi của đại bộ phận nhân dân nên nhận thức pháp luật của
một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa có ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật,
phần đông người dân thường chỉ quan tâm tìm hiểu các quy định của pháp luật mà
có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình đang bị xâm hại hoặc cần bảo
vệ.
Kinh phí, phương tiện phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế chưa đáp ứng được
yêu cầu, nhất là kinh phí để thực hiện các Chương trình, Đề án khiến cho việc triển
khai các Chương trình, Đề án chưa đạt kết quả như mong muốn.
Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm tuyên
truyền PBGDPL còn chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm
quan trọng của công tác này. Sự quan tâm, đầu tư cho công tác PBGDPL còn chưa
được chú ý đúng mức về cả nhân lực, vật lực, thời gian và phương pháp.
II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc:
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Để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch
số 237/KH-UBND ngày 23/01/2021 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm
2021, có nội dung tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Pleiku; tiếp tục
rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, tập huấn các kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa
giải ở cơ sở, cấp phát tài liệu PBGDPL cho đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ
sở tại thôn, làng.
2. Kết quả triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ
sở giai đoạn 2019-2022”
Thực hiện Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Tỉnh về
triển khai thực hiện “Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai
đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND Thành phố đã ban hành Kế
hoạch số 1524/KH-UBND ngày 18/7/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao
năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.
Để nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thành
phố để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật
thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong
công tác hòa giải ở cơ sở, trong năm 2021, các tổ hòa giải đều được UBND các xã,
phường thường xuyên rà soát về thành phần, số lượng hòa giải viên, đảm bảo đáp
ứng quy định về thành phần tại Điều 12 Luật hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, trên địa
bàn thành phố có 175 tổ hòa giải với 1057 hòa giải viên.
Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở: đã ban hành văn bản đề nghị UBND
các xã, phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Luật
hòa giải ở cơ sở và Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Thường
xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung những văn bản pháp pháp luật có liên quan
đến công tác hòa giải như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Bộ Luật dân sự, Luật Hôn
nhân và gia đình...Cấp phát kịp thời các tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp phát
hành cho cơ quan, ban, ngành thành phố, UBND các xã, phường để tuyên truyền,
phổ biến về công tác hòa giải ở cơ sở: Sổ tay “Phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn,
làng, khu dân cư”; Sổ tay “Phổ biến kiến thức pháp luật mới dành cho cán bộ, hội
viên và nhân dân”; tờ gấp “Hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận
kết quả hòa giải thành ở cơ sở”.
3. Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở
trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ :
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tăng cường tập huấn cho hội viên về kiến
thức pháp luật hôn nhân gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp
thời phản ánh đến các cấp hội và chính quyền về các hành vi bạo lực gia đình xảy ra
ở địa bàn; hội viên Hội phụ nữ các cấp tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở ở
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địa phương. Trong năm 2021 tại các xã, phường không có vụ việc về bạo lực gia
đình đối với phụ nữ cần phải xử lý.
4. Công nhận kết quả vụ việc hòa giải thành tại Tòa án
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Pleiku không có trường hợp nào
yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
5. Kết quả tổ chức tập huấn, lớp bồi dƣỡng kiến thức pháp luật cho hòa
giải viên ở cơ sở
Từ đầu năm đến nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nên
không có lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở
được tổ chức.
6. Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và
các chương trình phối hợp công tác có liên quan trong công tác hòa giải ở cơ sở
UBMTTQVN Thành phố và các cơ quan thành viên của Mặt trận đã chỉ đạo,
tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên tại các chi hội tham gia công tác hòa giải ở
cơ sở, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại thôn, làng, tổ dân phố
nơi mình cư trú; động viên nhân dân tích cực sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở
như là biện pháp ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết
trong cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước
bằng pháp luật, giảm thiểu những tác động tiêu cực phát sinh, xây dựng đời sống
văn hóa trong các khu dân cư, còn đưa nội dung tôn trọng chấp hành kết quả hòa
giải ở cơ sở vào nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để nâng cao hiệu
lực và hiệu quả của công tác hòa giải.
7. Những khó khăn, vƣớng mắc; đề xuất, kiến nghị.
7.1 Khó khăn, vướng mắc:
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường chưa chủ động, kịp thời tham
mưu cho UBND thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ
sở, công tác ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở còn chưa được các hòa giải
viên quan tâm đầy đủ, còn tình trạng ghi qua loa hoặc không ghi sổ, chỉ báo cáo
miệng về số liệu hòa giải ở cơ sở nên việc đánh giá về hiệu quả hoạt động của các tổ
hòa giải còn mang tính chủ quan, chưa chính xác.
- Hoạt động hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính chất tự nguyện nên ý
thức tự nguyện, tự giác chấp hành kết quả hòa giải thành của nhân dân còn chưa
cao, chưa thực sự tin tưởng vào kết quả hòa giải nên tỷ lệ các vụ việc được hòa giải
ở tổ hòa giải còn rất thấp chủ yếu là hòa giải tại UBND xã, phường.
- Kỹ năng hòa giải cũng như kiến thức pháp luật của đa số hòa giải viên còn
hạn chế, hòa giải viên làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trong khi phạm vi
hòa giải rộng, nhiều vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như
quan hệ gia đình, đất đai, xây dựng, môi trường...nên chất lượng hòa giải chưa cao.
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7.2 Đề xuất, kiến nghị:
- Sử dụng, khai thác và phát huy có hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ
biến giáo dục pháp luật hiện đang được áp dụng tại các địa phương, kết hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp ở cơ
sở.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung những văn bản pháp
luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ thiết yếu của người dân như Luật đất
đai, Luật xây dựng, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình.
- Tăng cường chỉ đạo của UBND cấp xã đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch
về quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra,
hướng dẫn việc ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải; giải quyết kịp
thời, đầy đủ các chính sách, chế độ cho hoà giải viên và kinh phí cho hoạt động hoà
giải để động viên những người làm công tác hòa giải, qua đó góp phần nâng cao
chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
B. ĐỊNH HƢỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
TRIỂN KHAI NĂM 2022
- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn
bản hướng dẫn về công tác PBGDPL.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người
dân trên địa bàn Thành phố; cung cấp tài liệu, hướng dẫn, đôn đốc đội ngũ tuyên
truyền viên pháp luật xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến
các tầng lớp nhân dân tại các thôn, làng, tổ dân phố.
- Sử dụng, khai thác và phát huy có hiệu quả các hình thức, phương pháp
PBGDPL hiện đang được áp dụng tại các địa phương, đồng thời đổi mới phương
thức thực hiện bảo đảm tính phù hợp, tính khả thi cao; kết hợp PBGDPL trên diện
rộng với tư vấn pháp luật, hoà giải để giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại tố cáo
đạt kết quả; xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc vi phạm pháp luật; xác định đối
tượng, thời điểm ưu tiên PBGDPL phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế,
xã hội của từng giai đoạn.
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị là thành viên
của Hội đồng PHPBGDPL trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường nâng
cao chất lượng công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên
truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức,
nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tổ chức các hội nghị, triển khai nội dung những văn bản pháp luật mới ban
hành của Quốc Hội, Chính phủ, Bộ ngành ưu tiên triển khai nội dung những văn
bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ thiết yếu của người dân.
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- Tiếp tục duy trì các hình thức tuyên truyền có hiệu quả đồng thời phát huy
những biện pháp, hình thức tuyên truyền mới phù hợp với từng đối tượng nhằm đa
dạng hóa cơ hội tìm hiểu pháp luật cho người dân.
Trên đây là báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; và
hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL Thành phố
báo cáo Sở Tư pháp được biết./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên HĐPHPBGDPL TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, Vân NC.
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