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BÁO CÁO 

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

xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 2351/HĐPHPBGDPL, ngày 23/10/2021 của Hội 

đồng PHPBGDPL tỉnh, về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 

2021. Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện, Phòng Tư 

pháp cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện báo cáo kết quả như 

sau: 

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ 

vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Nhằm đưa chủ trương, chính sách 

của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nâng cao hiểu biết pháp 

luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn 

chế vi phạm pháp luật. Để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo, triển khai như sau: 

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;  

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2021 V/v theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn huyện Bác Ái năm 2021; 

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/12/2021 tổ chức chào cờ và sinh 

hoạt “ ngày pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức huyện Bác Ái năm 

2021;  

Kế hoạch số 193/KH-UBND huyện ngày 19/10/2021 của UBND huyện, 

V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt 

Nam năm 2021. 

Kế hoạch số 1157/KH-CAH-CSGT ngày 08/9/2021 về việc tuyên truyền 

phổ biến giáo dục bảo đảm TTATGT trong các Trường học 2021 - 2022.  

Ngoài ra các cơ quan, ban ngành; Đoàn thể huyện và UBND 09 xã đều 

xây dựng các Kế hoạch để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở;  xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của đơn vị mình để triển 

khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  
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1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Kết quả tuyên truyền, PBGDPL:  

Năm 2021 Trên toàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật 

đến quần chúng Nhân dân, hướng đến thực hiện quy định, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Các cơ quan, 

ban, ngành đã phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí 

tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và 

nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân gắn với thực hiện các cuộc vận 

động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào 

“xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua “ Xã lành mạnh không có 

tội phạm về tệ nạn xã hội; trường học không có ma túy”... tại các thôn, xã. Công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào đời sống và nhận thức của 

Nhân dân. 

Vì vậy từ huyện đến xã đã xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, do đó, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ 

liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

Trên cơ sở đó, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể (là thành viên của Hội đồng 

PHPBGDPL huyện) và UBND các xã, đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền, 

PBGDPL để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng. Trong năm 

2021, đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL 28 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và 

lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào 126 buổi họp dân tại các thôn, với 11.320 

người tham dự; cấp, phát miễn phí 3.400 tài liệu PBGDPL; thực hiện 11.278 lần 

phát sóng các chương trình PBGDPL; phòng chống dịch trên đài truyền thanh 

cấp xã và thôn; 12 tin, bài về pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử của huyện. Mặt khác, đã triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt các nội 

dung liên quan trực tiếp đến hoạt động nâng cao nhận thức, thực thi pháp luật 

của cán bộ, CC,VC trên các nhóm Zalo về các quy định về công tác Bầu cử; các 

văn bản liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống tội phạm ... 

Rất có hiệu quả. 

Các văn nội dung bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, PBGDPL: 

Luật chính quyền địa phương; luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp; Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật 

Đất đai; luật Lâm nghiệp; Tiếp cận thông tin; Trợ giúp pháp lý; Tiếp công dân; 

Hòa giải ở cơ sở; Tố tụng hành chính; Đầu tư; Đầu tư công; Tổ chức chính 

quyền địa phương; Đặc xá; Trẻ em; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, 

chống tham nhũng; Nghĩa vụ quân sự; Trưng cầu ý dân; Hôn nhân và gia đình; 

Khiếu nại; Tố cáo; Quốc phòng; An ninh mạng; Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Bình đẳng giới; Giao thông đường bộ; Bảo hiểm xã hội; Bảo vệ bí 

mật Nhà nước; Căn cước công dân; Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua, khen thưởng; 

và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật khác theo 

chuyên ngành, lĩnh vực.  
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Hình thức tuyên truyền, PBGDPL: Được triển khai, tổ chức thực hiện 

thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, 

phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương như mở hội nghị; 

lồng ghép vào các buổi họp dân; trên loa truyền thanh của xã, thôn; trên cổng 

thông tin điện tử của huyện; mạng Zalo...và thông qua các hoạt động tiếp công 

dân, tiếp nhận và trao trả kết quả theo thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ theo 

vụ việc, đơn thư, phản ánh; các hoạt động sinh hoạt của chi hội, hội viên; hoạt 

động hòa giải ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hình thức đối thoại, tư vấn 

pháp luật trực tiếp đến cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở trong lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên và môi trường... 

b) Về sinh hoạt Ngày pháp luật: Triển khai thực hiện nghiêm túc sinh 

hoạt Ngày pháp luật tại UBND huyện, xã và các cơ quan theo Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cáo hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, xã; duy trì hoạt động 

chào cờ kết hợp sinh hoạt pháp luật định kỳ. Thông qua đó triển khai, phổ biến 

kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách quy định pháp luật của 

nhà nước, nhất là những nội dung quy định mới, góp phần nâng cao nhận thức, 

hiểu biết pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. 

c) Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật: 

Thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 13/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật UBND xã đã 

thực hiện việc rà soát, để nâng cao hiệu quả thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhận các đầu sách mới, tài 

liệu được về trưng bày để phục vụ nhân dân và cán bộ công chức tham gia khai 

thác tủ sách pháp luật. 

g) Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật:  

Hưởng ứng Ngày Pháp luật UBND huyện Bác Ái đã ban hành Kế hoạch 

số 193/KH-UBND ngày 19/10/2021 về việc tổ chức thực hiện ngày pháp luật 

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện, các cơ 

quan, đơn vị và UBND 09 xã đã thực hiện việc tuyên truyền bằng file âm thanh 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân nắm được và nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật, trên nhóm zalo nội bộ của đội ngũ cán bộ, công chức 

huyện, xã và bằng Băng rôn khẩu hiệu ở các trục đường chính của huyện, xã. 

Kinh phí tuyên truyền PBGDPL: năm 2021 kinh phí cấp cho Hội đồng 

PHPBPL huyện là: 50.000.000 đồng và kinh phí phòng chống tội phạm của 

Công an huyện. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

Đã củng cố, kiện toàn 38 tổ hòa giải/38 thôn/09 xã với 249 hòa giải viên. 

Trong năm 2021, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 94 vụ việc chủ yếu là 

mâu thuẫn xóm làng, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong Hôn nhân và gia đình, 

dân sự... Trong đó, hòa giải thành 86 vụ việc, không thành 8 vụ việc chuyển lên 

cấp trên xử lý. Những vụ việc phức tạp đều có sự tham gia của phòng Tư pháp. 

Nhìn chung các tổ hòa giải đều làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở, tránh 
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tình trạng khiếu kiện, khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Góp phần ổn định an ninh, 

chính trị tại địa phương. 

3. Về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên 

địa bàn xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, trong năm 2020 đã thẩm định, 

xem xét công nhận 09 xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật và chuẩn bị đánh 

giá xã đạt chuẩn pháp luật năm 2021. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả triển khai, đạt được 

a) Công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc luôn được Ủy ban 

nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bảo đảm bám sát 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các ngành cấp trên; từng cấp, từng 

ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ 

động, tập trung trong chỉ đạo, triển khai, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, 

PBGDPL hướng về địa bàn các xã, thôn; chủ động mở hội nghị triển khai, tuyên 

truyền, phổ biến các Luật mới được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội thông 

qua.  

b) Các ngành, Mặt trận và các Hội, đoàn thể (đồng thời là thành viên của 

Hội đồng PHPBGDPL huyện), đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án tuyên 

truyền, PBGDPL theo ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

c) Công chức ngành Tư pháp đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, 

xã triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn; chủ động tham mưu kiện toàn, bảo đảm nguồn lực thực 

hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng PHPBGDPL; 

tổ chức thực hiện kịp thời các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; 

tham mưu triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên 

địa bàn. 

đ) Hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật đã được thực hiện thường xuyên, 

nề nếp, chất lượng hoạt động mang lại hiệu quả khả quan. 

e) Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh ngày 

càng được chú trọng quan tâm thực hiện, giúp cho cán bộ và Nhân dân thuận 

tiện hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật.  

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền, PBGDPL vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến xã đã 

được củng cố nhưng do đại đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là 

kiêm nhiệm do đó chưa đầu tư thời gian đúng mức cho mặt nghiên cứu tài liệu, 

tích lũy kinh nghiệm trong phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật. Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tuy đã được tập huấn về chuyên môn 

nhưng còn hạn chế về kiến thức pháp luật và các văn bản hướng dẫn áp dụng 

cho công tác hòa giải. 

Nhận thức của người dân còn hạn chế chưa thật sự quan tâm, tham dự các 

buổi tuyên truyền để nâng cao hiểu biết pháp luật cho bản thân. Một số xã chưa 

chủ động lập kế hoạch, phối hợp trong công tác tuyên truyền. Đội ngũ cán bộ Tư 

pháp các xã tuy đã được đào tạo nhưng còn hạn chế về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

- Một số hòa giải viên chưa quan tâm khi tham dự các lớp tập huấn do Sở 

Tư pháp tổ chức.  

- Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài; hạn chế tập trung đông người  

nên việc tổ chức họp dân phổ biến, tuyên truyền pháp luật còn hạn chế. 

- Kinh phí phân bổ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn nhiều bất cập, khó khăn. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Ban hành các Kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp 

thời, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.  

2. UBND xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt công tác 

công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận; các bộ phận có liên 

quan chủ động tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật, bảo đảm 

thường xuyên, định kỳ; nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp, bảo đảm thời 

lượng thực hiện. Thông qua các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật, các ngành 

chuyên môn của xã thông tin, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy 

định pháp luật mới cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân nắm. 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), 

bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

5. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng chống tham 

nhũng.  

6. Thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật của huyện, xã và đội ngũ hòa giải viên ở các tổ hòa giải. 

Ủy ban nhân dân Bác Ái báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021 và Kế hoạch trọng tâm năm 2022 báo cáo Sở Tư pháp cơ quan thường 

trực HĐPBGDPL tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện biết, theo dõi và chỉ đạo./. 
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Nơi nhận:  
- Hội đồng PBGDPL tỉnh (Sở TP); 

- TT. H,ủy; HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện, (đ/c Hà); 

- Các cơ quan thuộc huyện; 

- UBND 09 xã. 

- Lưu: PTP. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                  
 

 

 

 

 

Cấn Thị Hà 
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