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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Kế hoạch số
153); Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận (Hội
đồng PHPBGDPL tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC
1. Xây dựng, ban hành văn bản hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện
a) Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt
động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trong năm 2019.
(Kế hoạch 847/KH-HĐPHPBGDPL ngày 11/3/2019, hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019)
b) Tổ chức phiên họp Hội đồng, Ban Thư ký để định hướng, đề ra giải
pháp triển khai các hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; tổ chức sơ kết,
thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật của Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
(Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Ninh
Thuận, kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2019)
c) Tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, nhất là công tác triển
khai thực hiện các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 153 và Kế
hoạch số 4110/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
Thuận triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ.
(Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xem tại phụ lục)
2. Kết quả thực hiện các hoạt động trọng tâm
Trong năm 2019, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tham mưu, tư vấn giúp Ủy
ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong tâm
sau đây:
1

a) Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông
qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X. Trong đó, đối với các Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X, chú trọng thông tin, tuyên truyền đầy đủ về nội dung ý
nghĩa, tầm quan trọng, đối tượng, phạm vi ảnh hưởng, tác động của các Nghị
quyết, nhất là các Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp
đến cuộc sống của người dân.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai
đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải
cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác
cải cách hành chính; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2019. Chú trọng
lồng ghép thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
dân, do dân, vì dân.
Triển khai, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác dân vận (nhất
là công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi); các văn bản
về phòng, chống: tội phạm, ma túy, tham nhũng và phòng, chống mua bán
người; nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
b) Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật để tuyên truyền về công tác dân vận,
với chủ đề: “Năm dân vận chính quyền”.
- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ, công
chức cấp xã với công tác dân vận chính quyền" năm 2019, với sự tham gia của
07 đội thi đến từ 07 huyện, thành phố (cán bộ, công chức của 65 xã, phường, thị
trấn) và sự hưởng ứng cổ động Hội thi của các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể và
một số Doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí cho Hội thi. Hội thi thu
hút trên 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và
Nhân dân địa phương tham gia, theo dõi, hưởng ứng.
- Công tác triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức
pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ ngày
30/9/2019 đến hết ngày 15/11/2019 theo Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày
15/8/2019 của Bộ Tư pháp, được cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh triển khai kịp thời đến các sở, ngành, đơn vị liên quan, để cùng phối hợp,
triển khai thực hiện, tham gia tích cực cuộc thi. (ban hành Công văn số
1627/STP-NV1 ngày 04/9/2019 triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức
pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
c) Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 692/KHUBND ngày 27/02/2019, tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm
2013; Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn
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tổng kết 05 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở (Công văn số 330/STP-NV1
ngày 22/02/2019).
- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết 05 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở
(Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng kết
05 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở năm 2019)
d) Tiếp tục đẩy mạnh và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
các Đề án, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, đã
được phân công cụ thể tại Kế hoạch số 4110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân
tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, Thường trực Hội
đồng PHPBGDPL tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số
10/CT-UBND ngày 02/7/2019, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cáo hiệu quả công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các Sở, Ban,
ngành, Hội đoàn thể, địa phương bám sát nội dung chỉ đạo thực hiện tốt nội
dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với hình thức, đối
tượng và thực hiện bảo đảm thời lượng sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng (từ
30-45 phút), đồng thời triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày
Pháp luật hàng năm.
Tham mưu củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh gồm 37 thành viên; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động Hội
đồng, đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong tình
hình mới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chất
lượng nguồn lực phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được nâng cao, bảo đảm
về tiêu chuẩn, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận 62 báo
cáo viên pháp luật tỉnh; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo
viên pháp luật tỉnh nhằm nâng cao vai trò,trách nhiệm của báo cáo viên pháp
luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện được củng
cố, kiện toàn với 156 thành viên. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện
cũng được rà soát, công nhận với 96 báo cáo viên pháp luật. Lực lượng tuyên
truyền viên pháp luật được củng cố kiện toàn gồm 942 người.
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, theo đó xác định nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm:
Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức thực hiện và giới thiệu,
phân công đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến nhiều văn
bản pháp luật mới được ban hành, có hiệu lực thi hành trong năm 2019, như:
Luật bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật công an nhân dân; Luật đặc xá; Luật
chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật phòng, chống
tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch... Đã thực
hiện 802 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, có 62.015 người tham dự; tổ chức 12
cuộc thi, có khoảng 8.100 người tham dự; cấp, phát miễn phí 126.627 tài liệu
PBGDPL (có 50 tài liệu tiếng dân tộc); thực hiện 5.736 lần phát sóng chương
trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã; 387 tin, bài về pháp luật được đăng tải,
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phát trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, đối với UBND các huyện,
thành phố đã tổ chức 469 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, có 28.937 người tham
dự; 5 cuộc thi, có 40 người tham gia dự thi; cấp phát miễn phí 5.581 tài liệu
PBGDPL (trong đó có 50 tài liệu tiếng dân tộc); thực hiện 5.482 lần phát sóng
chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã; 110 tin, bài về pháp luật được
đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng.
Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai và tập trung
thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành và Kế hoạch số 153
của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã thường xuyên quan tâm củng
cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải, hòa
giải viên ở cơ sở với 402 tổ hòa giải /2.672 hòa giải viên, Công tác tập huấn
nghiệp vụ, kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở được UBND các huyện quan
tâm, triển khai, trong đó có huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải đã ban hành
Kế hoạch và tổ chức thực hiện (mối huyện 01 lớp/02 ngày với 150 hòa giải viên
tham dự); theo số liệu thống kê, các Tổ hòa giải của UBND cấp xã đã tiếp nhận
317 vụ việc thuộc lĩnh vực hòa giải (liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp phát
sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường); đã hòa giải
thành 222 vụ việc, chiếm tỷ lệ 70%; 70 vụ việc hòa giải không thành, chiếm tỷ
lệ 22%; 25 vụ việc đang xác minh để tiếp tục thực hiện hòa giải, chiếm tỷ lệ
08%.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo
ngành, lĩnh vực nói riêng; Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều
Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, Đề án, như: Kế hoạch số
1411/KH-UBND ngày 08/4/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số
160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế
hoạch số 1774/KH-UBND ngày 02/05/2019 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 trong giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận năm 2019; Kế hoạch số 2130/KH-UBND ngày 22/05/2019 Thực hiện Đề
án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về
nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra
tấn" năm 2019; Kế hoạch số 2131/KH-UBND ngày 22/05/2019 Thực hiện Đề
án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền
dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh
năm 2019; Công vănsố 744/UBND-TCDNC ngày 01/03/2019 của UBND tỉnh
Về việc chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại
kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 53-CT/TU và Nghị quyết kỳ họp
thứ 8 HĐND tỉnh khóa X; ...
đ) Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật
định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hướng tới hưởng ứng
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Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2019
trên địa bàn tỉnh bảo đảm phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.
Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức buổi Tọa đàm hưởng ứng Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 08/11/2019, với
sự tham dự của hơn 100 đại biểu là thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, báo
cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện, Phòng Từ pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân
dân của một số xã và cán bộ, công chức Sở Tư pháp.
Tại biểu Tọa đàm các đơn vị đã báo cáo tham luận, chia sẻ giải pháp,
kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể:
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Báo cáo tham luận về công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân các xã ven
biển; dánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn và đề xuất các giải
pháp trong công tác vận động Nhân dân tham gia các buổi tuyên truyền, phổ
biến pháp luật trong thời gian tới.
- Sở Giao thông vận tải: Báo cáo tham luận về công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm xây
dựng văn hóa giao thông trong thời gian tới (với vai trò là thành viên Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh).
- Công an tỉnh: Báo cáo tham luận công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người áp dụng các biện
pháp tư pháp, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm
pháp luật giai đoạn 2017-2021” theo Đề án; đề xuất các giải pháp để nâng cao
hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả trong
thời gian tới.
-Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp): Báo cáo
tham luận kết quả đạt được trong việc triển khai công tác Trợ giúp pháp lý trên
địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn; giải pháp và đề
xuất, kiến nghị trong thời gian tới.
- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc: Báo cáo tham luận công tác tổ
chức sinh hoạt Ngày Pháp luật của cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua; kết
quả đạt được, khó khăn và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Ngày
Pháp luật đảm bảo theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/7/2019 của UBND
tỉnh (hàng tháng, Hội đồng PHPBGDPL huyện có văn bản gửi Báo cáo viên
pháp luật huyện chuẩn bị nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan
đến ngành, lĩnh vực phụ trách để thực hiện việc sinh hoạt Ngày Pháp luật tại đại
bàn huyện).
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Báo cáo tham
công tác phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và các xã, phường
trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị;
những thuận lợi và khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm mô hình về thực hiện việc
chào cở và sinh hoạt Ngày pháp luật trên địa bàn thành phố trong thời gian qua
(Thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
thành phố thực hiện việc chào cờ tại Quảng trường 16/4, đây là mô hình hay,
cần được chia sẻ và nhân rộng).
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- Ủy ban nhân dân phường Đông Hải (thành phố thuộc Phan Rang Tháp Chàm): Báo cáo tham luận về những thuận lợi và khó khăn trong công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn
phường, đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng cho các buổi tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới (Phường Đông Hải là một trong
những địa phương đông dân nhất và là vùng ven biển, đa số là ngư dân làm
nghề biển).
- Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn (thuộc huyện Ninh Phước): Báo cáo
tham luận về kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật; đề xuất giải pháp để khắc phục, hạn chế về tình hình an ninh trật tự
phức tạp tại địa phương nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người
dân (theo Quyết định số 6552/QĐ-BCA-V28, ngày 06/11/2014 của Bộ Công
an, xã Phước Sơn là 01/27 xã trọng điểm, phước tạp về an ninh trật tự trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận).
- Ủy ban nhân dân xã Phước Kháng (thuộc huyện Thuận Bắc): Báo cáo
tham luận về kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật góp phần làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; đề xuất, kiến
nghị nhằm góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong
thời gian tới.
e) Công tác đào đạo, bồi dưỡng nguồn lực: Mặc dù ngân sách của địa
phương còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
thường xuyên chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập
huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện; đội ngũ tuyên truyền
viên pháp luật của cấp xã và hòa giải viên ở cơ sở (Kế hoạch số 4711/KHUBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn kỹ năng, nghiệp
vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở năm 2019).
g) Tiếp tục tham mưu triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; tổng hợp
khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh và đề xuất giải pháp để nâng cao
hiệu quả trong thời gian tới.
- Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm
vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019,
Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 03/6/2019 Thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, để tổ chức thực hiện trên địa bàn
tỉnh.
- Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 22/10/2019 của Giám đốc
Sở Tư pháp, Thanh tra Sở về thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2019, đã
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thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 (trong đó, kiểm tra công tác đánh
giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019) từ
ngày 29/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019 tại các huyện (Bác Ái, Thuận Nam,
Ninh Hải), cấp xã (Phước Minh, thị trấn Khánh Hải).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật; hình
thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chủ động, bám sát
hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
2. Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đã tập trung triển khai
hướng mạnh về cơ sở; tập trung truyên truyền, quán triệt, phổ biến, thông tin
các quy định pháp luật mới, bảo đảm tính thời sự, đáp ứng yêu cầu định định dư
luận.
3. Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh thực hiện tốt chức
năng tham mưu, tư vấn giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; nhất là triển khai
thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù
theo các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại
Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
4. Các ủy viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
được củng cố, kiện toàn kịp thời, bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả theo
quy định pháp luật và quy chế hoạt động; trong năm 2019 đã có nhiều giải pháp
triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật của địa phương.
5. Cùng với công tác củng cố bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ
đạo thực hiện công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, nhằm nâng
cao năng lực, nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Hội đồng
PHPBGDPL Trung ương trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm
vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn tại địa phương.
2. Kịp thời rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng, Ban Thư ký giúp việc
Hội đồng khi có sự thay đổi thành viên (nghỉ hưu, chuyển công tác ...).
3. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các thành viên
Hội đồng, Ban Thư ký giúp việc Hội đồng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng.
4. Không ngừng củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ
năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, nhằm nâng cao trình độ, năng lực,
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chuyên môn nghiệp vụ, để bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật được giao.
5. Tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký
và cơ quan thường trực Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Hội đồng triển
khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được giao; nghiên cứu,
tìm kiếm giải pháp, đổi mới nội dung hoạt động của Hội đồng, nhằm không
ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ và trong chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL Trung ương;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- TT. Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện;
- Lưu: VT, PNV1.
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Ký bởi Đào Trọng Định
Sở Tư pháp, Tỉnh Ninh
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n
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UBND TỈNH NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh nói riêng và công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 nói chung
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2127/BC-HĐPHPBGDPL ngày 15/11/2019)
CHI
TT
VĂN BẢN
CHÚ
1.
Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/01/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ
sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
2.
Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/01/2019 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn
giáo trong năm 2019
3.
Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 22/01/2019 Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
4.
Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 27/02/2019 Tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm
2013
5.
Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 27/02/2019 Phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
6.
Công văn số 744/UBND-TCDNC ngày 01/03/2019 Về việc ban hành Công văn chỉ đạo tuyên truyền,
phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 53CT/TU và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X
7.
Kế hoạch số 847/KH-HĐPHPBGDPL ngày 11/03/2019 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2019
8.
Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 14/3/2019 Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018
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11.

Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 01/4/2019 Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm
2013
Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 02/05/2019 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 trong giai đoạn 2012-2016 đến
năm 2021" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 Công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận

12.

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận

13.

Kế hoạch số 2130/KH-UBND ngày 22/05/2019 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán
bộ, công chứ, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam
về phòng, chống tra tấn" năm 2019
Kế hoạch số 2131/KH-UBND ngày 22/05/2019 Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ
bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam và các quyền dân sự,
chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh năm
2019
Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 03/6/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/7/2019, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cáo hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số 3075/KH-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện Đề
án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 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
Kế hoạch số 4711/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn kỹ năng,
nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở năm 2019

9.
10.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

10

