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Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 987/STP-PBGDPL 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 số 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 (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 705/QĐ-TTg); 

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

 

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 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 trên địa bàn huyện 

Côn Đảo giai đoạn 2017 – 2021. 

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật, cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 

2021”. 

- Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân 

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. 
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- Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Côn Đảo 

năm 2020. 

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 02/4/2018 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 vi phạm pháp luật” trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 

2018. 

- 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. 

- 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. 

- 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 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 Chương 

trình phổ biến giáo dục pháp luật 

Việc tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 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 Chương trình được lồng ghép vào báo cáo công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong việc 

huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trong xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được nâng lên một 

bước. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

đã từng bước nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện. Theo đó, nhiều hình thức phổ 

biến giáo dục pháp luật do các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề 

nghiệp về pháp luật... thực hiện có sức lan tỏa lớn như: thông qua các hoạt động 

chuyên môn, tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật... và đã có 

những đóng góp tích cực vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.  
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Việc triển khai chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến 

giáo dục pháp luật đã giúp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân 

ngày càng đi vào nề nếp, phong phú về nội dung và hình thức. Chuyển biến tích 

cực trong thời gian qua là việc tổ chức, cá nhân tự nhận thức được vai trò, tầm 

quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng như của việc tự tìm hiểu, 

nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; người dân cũng đã tham 

gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật; góp phần 

nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến giáo dục pháp 

luật; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô 

hình điểm, có hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật 

Để đảm bảo thi hành Luật phổ biến giáp dục pháp luật, trong 4 năm triển 

khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, Huyện đã tổ chức và lồng ghép vào các 

hội nghị hơn 200 buổi về công tác phổ biến pháp luật; văn bản pháp luật và nghiệp 

vụ hòa giải cơ sở; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống 

tham nhũng và nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tuyên truyền 

phòng chống Covid-19... với hơn 10.000 lượt người tham dự. Tổ chức 02 cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật, thu hút nhiều lượt nguời tham dự. Hệ thống truyền thanh 

cơ sở tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng góp phần nâng cao 

hơn nữa chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

3. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến giáo dục pháp 

luật 

Thể chế, chính sách của công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng 

được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ. Sau 4 năm 

triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, Phòng Tư pháp là cơ quan thường 

trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã đa 

dạng hoá các loại hình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác 

tuyên truyền pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 06 Kế hoạch; 

03 Quyết định để triển khai thực hiện các Đề án được giao.  

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ 

chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật khi có biến động về nhân sự. Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo 

dục pháp luật huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ 

tịch Hội đồng và Trưởng Phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực, các thành 

viên là trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể cấp huyện. Hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật từng bước được đẩy mạnh và đi vào nền nếp, 

công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện 

cho cán bộ và Nhân dân có điều kiện để tiếp thu và tìm hiểu pháp luật. Đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Phòng Tư pháp 

huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật. Hiện 

nay, trên địa bàn huyện có 18 báo cáo viên pháp luật. 
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5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin. 

Nhận thức việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện 

thông tin đại chúng là khâu quan trọng, có vai trò là cầu nối để chuyển tải các chủ 

trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với mọi người 

dân và là diễn đàn để người dân phản ánh những tâm tư tình cảm, phản ánh những 

khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng 

Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cải tiến 

nội dung các chuyên mục chuyên đề trên sóng phát thanh, truyền hình có liên quan 

đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, phản ánh thường xuyên các 

vụ vi phạm pháp luật hình sự, ý thức cảnh giác đối với các loại tội phạm, hoạt động 

hòa giải ở cơ sở, lồng ghép tuyên truyền về các văn bản luật, các chế độ chính sách 

để cung cấp thông tin, các quy định, hướng dẫn liên quan đến với người dân.  

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đã mở chuyên mục phổ biến giáo dục 

pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện để đăng tải các 

thông tin về pháp luật để người dân có nhu cầu tìm hiểu. 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, ban hành Kế 

hoạch chi tiết hàng quý, tổ chức các hội nghị triển khai văn bản pháp luật và các 

hình thức phổ biến giáo dục pháp luật khác nhằm triển khai kịp thời các văn bản 

pháp luật thiết thực với đời sống nhân dân. 

Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức các buổi xét xử lưu động các 

vụ án điểm về các loại tội phạm như: buôn bán ma túy, vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật… nhằm răn đe, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

6. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã 

hội hóa hoạt động PBGDPL (huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; 

phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, 

các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật 

tham gia PBGDPL cho Nhân dân) 

Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật được 

đảm bảo. Hàng năm, kinh phí thực hiện phổ biến pháp luật được bố trí trong dự 

toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân 

cấp ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh phí ngân sách nhà 

nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
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1. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người 

sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2017-2021” 

Trên cơ sở Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao 

động trong doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020”, huyện triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền 

phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 

2020 trên địa bàn huyện; tổ chức các hội nghị triển khai, phổ biến các Nghị định, 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; hướng dẫn, trả lời chế độ cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức: trực tiếp qua điện thoại, 

thư điện tử, kiểm tra, trả lời văn bản, tiếp xúc tại các buổi hội nghị; hướng dẫn cho 

các doanh nghiệp áp dụng chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, Bảo hiểm xã 

hội thông qua việc đăng ký nội quy lao động qua đó kịp thời phát hiện những hạn 

chế tồn tại trong việc thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người 

lao động làm việc tại các doanh nghiệp. 

2. Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trường trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2021” 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật của ngành giáo dục giai đoạn 2017 - 2021 và các văn bản hướng dẫn hoạt 

động phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật mới như Luật Giáo dục, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật An 

toàn giao thông, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; các quy định về phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm (Covid-19); phòng chống ma túy; phòng, chống bạo lực 

học đường… Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các trường 

mời các báo cáo viên pháp luật của các cơ quan như: Công an, Huyện đoàn, Phòng 

Tư pháp …tổ chức giao lưu, giải đáp, tư vấn cho học sinh và giáo viên các trường 

trên địa bàn huyện về Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma 

túy; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia… nhằm nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của học sinh, giáo viên trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường được ngành 

Giáo dục trên địa bàn huyện triển khai lồng ghép bằng nhiều hình thức như: Thông 

qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh 

hoạt phong trào thanh thiếu niên… Đưa môn Giáo dục an toàn giao thông vào dạy 

chính khóa cho học sinh cấp tiểu học; tổ chức sân chơi tìm hiểu pháp luật giao 

thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tích 

hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào bộ môn Lịch sử, Giáo dục công dân 

trong trường Trung học phổ thông... 
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3. Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” 

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

người dân vùng biên giới, ven biển, hải đảo, ngư dân; từ năm 2017 đến nay, Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng 

Côn Đảo, các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 200 buổi hội nghị tuyên truyền pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện với hơn 10.000 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, Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Biên giới hải đáo, Luật Tài nguyên và Môi 

trường, Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính...  

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

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

biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện, Nghị định số 71/NĐ-CP 

ngày 03/9/2015 của Chính phủ về việc quản lý người, phương tiện hoạt động ra 

vào khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn 

huyện đã có 16 cơ quan, đơn vị, đoàn thể và 09 Khu dân cư với 350 người tham 

gia. Qua đó, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã xây dựng 03 tổ tàu ghe an toàn/20 người 

tham gia, 03 tổ an ninh tự quản/15 người tham gia (thực hiện giai đoạn 1 của Chỉ 

thị số 01, Nghị định số 71 của Chính phủ); phối hợp các lực lượng chức năng quản 

lý theo dõi. Qua đó phát hiện, xử lý 65 vụ/121 đối tượng/28 phương tiện vi phạm; 

đã lồng ghép công tác tuyên truyền thông qua kiểm tra, kiểm soát đăng ký và kiểm 

chứng nhập bến cho 4.262 lượt phương tiện, 41.052 lượt người, kiểm tra xuất bến 

cho 4.260 phương tiện với 41.015 thuyền viên qua bến, cảng ở Côn Đảo đúng thủ 

tục quy định. 

Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên phòng Côn Đảo đã 

phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể tham gia 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm 

pháp luật tại mỗi khu dân cư, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối 

hợp tốt theo Nghị định số 03/2019-NĐ/CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc 

phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

nhiệm vụ quốc phòng, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng 

các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp về thực hiện giai 

đoạn một của Đề án. Thông qua đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trên vùng biển, đảo thuộc huyện Côn Đảo. 

4. Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2021” 

Để triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia huyện đã 

ban hành Kế hoạch số 03/KH-HLG ngày 25/5/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án 

“Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn huyện Côn Đảo. Phối hợp với 

Phòng Tư pháp huyện tổ chức 210 buổi hội nghị phổ biến pháp luật cho hơn 2000 
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lượt người tham dự; tư vấn miễn phí cho hơn 85 lượt về lao động, trợ cấp xã hội, đất 

đai... cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng theo quy 

định của Luật Trợ giúp pháp lý.  

5. 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 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

giai đoạn 2017-2021” 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Ban chỉ đạo Bộ Công an về 

việc ban hành Kế hoạch 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”.  

Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Đề án 

trên địa bàn huyện, trong 04 năm qua, Công an huyện tổ chức nhiều cuộc tuyên 

truyền, phổ biến Luật Đặc xá, Luật Tạm giữ tạm giam, Luật Thi hành án hình sự và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự và số 

đối tượng được đặc xá, tha tù (đối tượng đặc thù). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

tuyên truyền các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, các ngày kỷ niệm của đất nước, các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm, phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát hành các tài liệu, tờ rơi, 

tờ gấp để cấp phát cho các đối tượng là người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 

hoặc các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn huyện. 

6. 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 giai đoạn 

2017-2021” 

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 

nai, Luật Tố cáo, Luật phòng chống mại dâm, Luật Phòng chống ma túy... và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 

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 
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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. 

7. Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-

2021” 

Mở chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân huyện, kết nối với Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp 

luật của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp. Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật 

được hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm 

phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp 

thời. Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử thường 

xuyên được Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thường 

xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới do Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành 

ban hành; các văn bản chỉ đạo điều hành, chương trình chính sách của Đảng, Nhà 

nước và các văn bản của tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện; các tài liệu tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh Covid-19; tài liệu về 

tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều được đăng tải trên chuyên mục phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Tăng cường triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, 

công nghệ viễn thông, thông tin như: Facebook, zalo, youtube và các mạng xã hội 

khác…Tăng cường, khuyến khích Nhân dân tra cứu thông tin pháp luật trên các kênh 

truyền hình pháp luật; các diễn đàn trực tuyến, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân. 

Tuyên truyền qua sóng truyền thanh – truyền hình được tổ chức thực hiện 

thường xuyên, liên tục, đã xây dựng được 25 tin, bài với thời lượng hơn 300 phút; 

36 chuyên mục với thời lượng 2.210 phút để thông tin, tuyên truyền về pháp luật 

cho Nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền là các Hiến pháp, Luật, 

Bộ luật, Nghị định do Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành mới ban hành; các văn 

bản chỉ đạo điều hành, chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn 

bản của tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; các tài liệu 

tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh Covid-19; tài liệu về tuyên truyền Cuộc 
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bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1. Đánh giá hiệu quả Đề án  

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017-2021 cùng với triển khai Luật 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. Góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, đảm bảo sự phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong quá trình thực hiện Chương trình và các Đề án, công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn; tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật thiết thực, hiệu quả; các 

nguồn lực phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đảm bảo. 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 

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017-2021 một số thời điểm còn mang tính hình thức, chất lượng công 

tác tuyên truyền pháp luật còn chưa cao. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, 

chế độ đãi ngộ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên còn hạn chế. 

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 đãi ngộ chưa cao. 

- Kinh phí thực hiện còn eo hẹp, phải sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chung của huyện. Điều này đã ảnh hưởng 

đến việc triển khai các hoạt động của các Đề án. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- 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. 
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- 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 các Đề án của Chương trình. 

-  Quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ chuyên trách 

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. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của Quyết định số 705/QĐ-TTg 

ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW  ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự 

lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Thông báo số 74-TB/TW  ngày 

11/5/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của 

Ban Bí thư về kết quả thực hiện chỉ Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (Khoá IX) về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; 

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và các thành 

viên của Hội đồng. 

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, 

am hiểu pháp luật, có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp 

luật. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp 

với từng đối tượng, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như: đất 

đai, tài nguyên môi trường, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng, chống tệ 

nạn xã hội, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh... chú trọng nhân rộng và phát 

huy hiệu quả các mô hình hay về phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật. 
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- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường, doanh nghiệp. 

II. 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 trên địa bàn huyện. Quan tâm đầu tư 

kinh phí, nâng cao chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên. 

Trên đây là báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017 – 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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