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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” 

đến năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Thực hiện Công văn số 987/STP ngày 13/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc báo cáo tổng kết các Đề án chi tiết được giao theo Quyết 

định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn huyện Côn 

Đảo (Sau đây gọi tắt là Đề án) như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện Côn 

Đảo và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành các 

văn bản như: 

- Quyết định số 215/QĐ-HĐPH ngày 03/3/2017 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở 

cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2017. 

- Kế hoạch số 68/KH-HĐPH ngày 06/3/2017 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai Hội nghị phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng quý năm 2017 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”. 

- Quyết định số 238/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ 

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

pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thực hiện quy ước 

trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2018. 
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- Kế hoạch số 104/KH-HĐPH ngày 08/5/2017 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai Hội nghị phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng quý năm 2018 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND huyện về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa 

bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2017 – 2021. 

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện về việc 

triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật” trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 

2018. 

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2019. 

- Kế hoạch chi tiết số 37/KH-HĐPH ngày 14/02/2019 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai công tác PBGDPL hàng 

quý năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2019. 

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2020. 

- Kế hoạch chi tiết số 43/KH-HĐPH ngày 14/02/2020 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2020. 

- Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Côn 

Đảo năm 2021. 

- Kế hoạch số 95/KH-HĐPH ngày 01/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng quý năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 
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pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn 

huyện Côn Đảo năm 2021. 

2. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

- Việc tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án được lồng ghép vào kiểm 

tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án được lồng ghép vào báo cáo 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của UBND huyện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ 

biến giáo dục pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm 

- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện khảo sát, đánh giá 

thực trạng nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm đã 

được lựa chọn để xây dựng một mô hình phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm 

hiệu quả, chú trọng đến các vấn đề như: nhóm đối tượng hoạt động phổ biến 

giáo dục pháp luật hướng đến; đặc trưng của nhóm đối tượng; những hoạt động 

chủ thể cần phải triển khai; cách thức triển khai các hoạt động đó trên cơ sở 

những điều kiện, nguồn lực bảo đảm cụ thể (kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực) 

để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

- Trên cơ sở thực trạng, nhu cầu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại 

các địa bàn trọng điểm, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm gắn với công tác xây 

dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của các chủ thể 

tham gia hiểu biết hơn về các chủ đề mà hội thảo, tọa đàm đưa ra; ban hành văn 

bản, chính sách để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết các vấn đề của địa phương; tổ chức các 

cuộc đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; 

thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến giáo dục pháp luật trên các 

phương tiện truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo 

dục pháp luật... 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho 

Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án 

a) Tuyên truyền thông qua hình thức hội nghị 

Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án là 

người dân tại địa bàn trọng điểm, từ năm 2017 đến nay, Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 

135 buổi hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm về 

vi phạm pháp luật với hơn 5.540 lượt người tham dự. Tập trung tuyên truyền các 

văn bản luật mới được ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan trực 

tiếp đến người dân, các Luật, Bộ luật như: Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật 

Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật An toàn giao thông, Luật Đất đai, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống mại dâm, Luật Phòng chống ma 

túy... và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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b) Tuyên truyền thông qua các hình thức khác 

- Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

đã xây dựng được 35 tin, bài với thời lượng 500 phút; 64 chuyên mục với thời 

lượng 3.440 phút để thông tin, tuyên truyền về pháp luật cho nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

- Tổ chức 01 cuộc thi viết bài tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật 

Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và Luật Hòa giải cơ sở năm 2013 

cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị lực lượng vũ trang 

và nhân dân tại địa bàn trọng điểm. Tổng số bài dự thi là 192 lượt người tham 

dự với tổng giải thưởng là 12.700.000 đồng. 

- Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, phát tờ rơi, phát thanh, 

truyền hình, hội đàm, băng rôn, biểu ngữ, tuyên truyền theo nhóm, tổ dân cư vv.. 

Nhờ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sử 

dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp để thực thi tốt Đề án; xây dựng được 

phong trào, mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tiêu biểu nhất 

là phong trào, mô hình “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm”; thông qua 

cán bộ làm công tác tại địa bàn; tuyên truyền cho Nhân dân các quy định của 

pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, các quy định của pháp luật 

về hình sự, an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính… Qua đó, tạo được sự 

chuyển biến sâu sắc trong Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm, góp phần hạn 

chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn huyện. 

3. Việc lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm về 

tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo lĩnh vực tại một số 

địa bàn trọng điểm 

- Để việc triển khai thực hiện Đề án đảm bảo có chiều sâu, đúng trọng 

tâm, trọng điểm, đi vào từng lĩnh vực cụ thể, đến với từng địa bàn cụ thể của 

Đề án, trên cơ sở kinh nghiệm đạt được từ việc thực hiện việc phổ biến giáo 

dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đã lựa chọn, Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện mở rộng phạm vi thực hiện 

chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

huyện để tổ chức thực hiện.  

- Phòng Tư pháp kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực 

hiện chỉ đạo điểm trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện các hoạt động theo 

đúng nội dung được hướng dẫn, đảm bảo đúng tiến độ, chế độ kinh phí hiện 

hành. Thông qua các hoạt động, cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm đã cơ 

bản được thông tin về mục đích, yêu cầu triển khai thực hiện Đề án; nắm bắt 

được những nội dung pháp luật cần thiết, phù hợp, từ đó góp phần nâng cao ý 

thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, làm giảm bớt các hành vi vi phạm pháp luật 

tại địa phương.  

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm 
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Hàng năm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ 

chức tập huấn hoặc các khu dân cư đã thực hiện lồng ghép với các hội nghị, 

cuộc họp, sinh hoạt khu dân cư, tổ dân cư… để truyền đạt các kiến thức pháp 

luật về các lĩnh vực của Đề án. Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên 

truyền về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo… cho cán bộ và 

nhân dân; tổ chức trợ giúp pháp lý …  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Đánh giá hiệu quả Đề án 

- Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án, tình hình an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo nói chung và tại các địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; thông qua việc tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 

thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật 

trong cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. Các hành vi vi phạm 

pháp luật giảm, tình hình an ninh, trật tự ổn định, đảm bảo sự phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện. 

- Việc kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống đã ngày càng nâng cao ý thức tự 

nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của cán bộ, công 

chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần vào 

việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

2.1 Tồn tại, khó khăn 

- Sự chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án chưa 

cao; một số biện pháp thực hiện chưa phù hợp. 

- Các cơ quan thực hiện Đề án vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, 

chưa linh hoạt trong việc tìm kiếm các mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp 

với điều kiện của địa phương. Trách nhiệm tham gia và sự phối hợp thực hiện 

Đề án của các cơ quan thành viên chưa cao, chủ yếu do cơ quan chủ trì Đề án 

chủ động thực hiện. 

- Chưa phát huy đầy đủ vai trò chỉ đạo của cấp uỷ cơ sở, do đó khi triển 

khai thực hiện Đề án có những nội dung còn chưa sâu, chưa rộng, hiệu quả chưa 

cao. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện, 

cũng như chưa tích cực phối hợp tham gia hoạt động của Đề án. 

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu là 

những người làm kiêm nhiệm, chế độ hỗ trợ chưa cao, do vậy đã ảnh hưởng 

đến hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Đề án nói 

riêng. 

3. Bài học kinh nghiệm 
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- Coi trọng việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc trong triển khai thực 

hiện Đề án. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là 

nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm huy động sức mạnh tổng 

hợp để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia xây 

dựng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, coi trọng xây dựng các 

điển hình tiên tiến, đi đôi với kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, nhằm góp phần thực hiện tốt Đề án. 

-  Quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ làm công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm 

có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác 

phong và thái độ gần gũi, tôn trọng quần chúng Nhân dân. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Kiến nghị tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. 

- Quan tâm nâng chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai 

đoạn 2012-2016” đến năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 

- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Văn phòng huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, TP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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