
 

BÁO CÁO 

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫntriển khai thực hiện 

Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

quận Cẩm Lệ (gọi tắc Hội đồng)đã tham mưu cho UBND quận ban hành Kế 

hoạch số 156/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về triển 

khai công tác PBGDPL trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2018. Đồng thời, tiến 

hành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp 

luật quận năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 

2018 trên địa bàn quận. Từ đó, Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, 

UBND các phường xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành, địa phương mình 

và đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều 

hình thức thích hợp, nội dung đa dạng, phong phú đến với cán bộ và nhân dân 

trên địa bàn quận. 

2. Hoạt động phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật giữa các thành viên Hội đồng 

Phòng Tư pháp phối hợp Hội Luật gia quận tổ chức các Hội nghị triển 

khai Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Luật hình sự và đôn đốc các địa phương lựa 

chọn hình thức triển khai theo đúng kế hoạch.Phối hợp với Đài Truyền thanh 

quận thường xuyên phát sóng chuyên mục Tìm hiểu chính sách pháp luật, tuyên 

truyền văn hóa, văn minh đô thị, năm doanh nghiệp, Chương trình Thành phố 4 

an, Công an quận Cẩm Lệ vì cuộc sống bình yên; Quốc phòng toàn dân; Phụ nữ 

ngày nay; Môi trường, Chuyên mục Thanh niên, Đại đoàn kết toàn dân, Phòng 

cháy chữa cháy, Dân số…được phát sóng đều đặn hàng tuần mỗi chuyên mục 05 

lần. Ngoài ra, phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban, Mặt trận, hội đoàn 

thể và UBND các phường tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án Thành 

phố 4 an tại các khu dân cư trên địa bàn quận, buổi tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức cho người dân về ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo được an 

ninh trật tự tại khu dân cư, bảo vệ bản thân và gia đình khi lựa chọn thực phẩm 

và những kiến thức cơ bản về an sinh xã hội khi người dân có nhu cầu.  

Quận đoàn Cẩm Lệ phối hợp với Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia 

đình quận Cẩm Lệ tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên cho đoàn viên, 

thanh niên tại 06 phường và 02 trường THPT trên địa bàn quận; Quận Đoàn 
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phối hợp với Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức ra quân điều tiết giao thông tại 

ngã tư Cẩm Lệ và ngã tư Ông Ích Đường – Lê Đại Hành trong 03 tháng hè 

6,7,8; phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên 

đề: “ Luật trẻ em năm 2017 và tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em”. Buổi 

sinh hoạt thu hút hơn 1.227 em là học sinh của trường THCS Nguyễn Văn Linh. 

Quận Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức 12 buổi ra quân tuyên 

truyền HIV/AIDS tại 06 phường, tổ chức 14 buổi nói chuyện chuyên đề cho 

CLB Tiền hôn nhân; Bên cạnh đó, Quận Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức 01 buổi tuyên truyền, diễu hành ATGT, 06 buổi tuyên truyền về vê ̣sinh 

An toàn thưc̣ phẩm , 01 buổi nói chuyêṇ chuyên đề về “Xây dựng tình bạn đẹp - 

Nói không với bạo lực học đường”, 01 buổi nói chuyêṇ chuyên đề về “ Phòng 

tránh xâm hại tình dục trẻ em” … 

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ phối hợp với Tòa án nhân dân quận 

xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự…trên địa bàn quận. 

Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình quận Cẩm Lệ phối hợp với 

Mặt trận, các ngành, đoàn thể, Trung tâm Y tế quận tổ chức tư vấn trực tiếp, 

tuyên truyền đến từng hộ gia đình những kiến thức liên quan đến dân số, sức 

khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Phối hợp với quận đoàn Cẩm Lệ triển khai 

mô hình CLB Tư vấn tiền hôn nhân tại 6 phường. 

Phòng Y tế quận Cẩm Lệ phối hợp với Trung tâm Y tế phổ biến luật lồng 

ghép trong các đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y tế 

tư nhân, phòng chống dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm. 

Phòng Kinh tế quận phối hợp với UBND các phường, Ban Quản lý các 

chợ thực hiện tuyên truyền trên loa phát thanh về công tác bảo vệ môi trường và 

an toàn thực phẩm trước, trong, sau tết và mùa lễ hội. 

Một số đơn vị đã triển khai, lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật 

vào các chương trình giảng dạy học tập, qua loa phát thanh, xe cổ động, tư vấn 

qua điện thoại trả lời vướng mắc cho người dân khi có yêu cầu, phối hợp triển 

khai kế hoạch tuyên truyền liên ngành hay thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ 

của đơn vị phổ biến các văn bản có liên quan, hỗ trợ cho công tác của ngành 

mình đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị từ cấp quận đến cơ sở. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Nội dung thực hiện 

a) Ở quận 

Các cơ quan thành viên của Hội đồng đều triển khai phổ biến, giáo dục 

pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng như các buổi tập huấn, hội nghị, tuyên 

truyền miệng kết hợp với hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên 

truyền trên đài truyền thanh quận, v.v…Nội dung pháp luật được triển khai chủ 

yếu tập trung vào các văn bản pháp luật mới liên quan tới nhiều lĩnh vực như:Bộ 

Luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật căn cước công dân, Các Chính sách 
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về Thuế; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ Luật lao động; 

Luật Công đoàn; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Luật Tài nguyên nước; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tố tụng hành 

chính; Luật Lý lịch tư pháp; đất đai; nhà ở; xây dựng; bảo vệ môi trường; bình 

đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Luật tiếp Công dân, Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; Đặc biệt là Bộ Luật Hình sự;Luật Dân sự; Luật Trẻ 

em; Luật Phí, lệ phí; các quy định về xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô 

thị; phòng chống tội phạm; ma tuý; mại dâm; tình hình an toàn giao thông và an 

ninh; trật tự xã hội; v.v… 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan thành viên của Hội đồng đã 

tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận tổ dân 

phố, các cụm khu dân cư. Những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả nhất 

thể hiện trên các mặt sau đây:   

-  Thứ nhất,hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng mang 

lại nhiều hiệu quả thiết thực thông qua các buổi tổ chức Hội nghị phổ biến, các 

buổi sinh hoạt, học tập, văn hoá, văn nghệ lồng ghép với tuyên truyền hay thông 

qua hoạt động của các đơn vị, thông qua công tác tiếp dân để truyên truyền phổ 

biến pháp luật.  

Các thành viên của Hội đồng đã tổ chức tổng cộng 421 buổi tuyên truyền 

pháp luật, thu hút gần 19.500 lượt người tham dự. Đối tượng tham gia các buổi 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở 

quận và phường, cán bộ, công chức, lực lượng báo cáo viên pháp luật của quận; 

cán bộ tổ dân phố, tổ hoà giải, công nhân viên chức lao động thuộc đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn quận, 

đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân dân, các đối tượng vi phạm pháp 

luật trên địa bàn quận.  

- Thứ hai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

chuyên mục: “Tìm hiểu chính sách pháp luật”, tuyên truyền Năm văn hóa, văn 

minh đô thị, An toàn giao thông, “Công an quận Cẩm Lệ vì cuộc sống bình 

yên”; “Quốc phòng toàn dân”; ”Phụ nữ ngày nay”; “Môi trường”, “Chuyên mục 

Thanh niên”, Đại đoàn kết toàn dân, Phòng cháy chữa cháy, Dân số…được phát 

sóng đều đặn hàng tuần mỗi chuyên mục 05 lần. Trong 6 tháng đầu năm 2018, 

Đài Truyền thanh quận đã phát và 170 tin tuyên truyền sử dụng hơn 280 tin, bài 

viết; hàng trăm mẫu chuyện liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Văn hóa-Văn 

minh đô thị; An toàn giao thông; an ninh trật tự; vấn đề đất đai; nhà ở; xây dựng; 

chính sách về thuế; khiếu nại - tố cáo; hôn nhân - gia đình; nghĩa vụ quân sự; 

phòng chống tệ nạn xã hội; vệ sinh môi trường; v.v… sử dụng hàng trăm bài 

viết và nhiều tài liệu khác. Ngoài ra hoạt động tuyên truyền còn được các ngành, 

đoàn thể thực hiện thông qua Loa phát thanh, xe cổ động, tư vấn qua điện thoại 

trả lời vướng mắc cho người dân khi có yêu cầu. Đặc biệt phòng Tư pháp phối 

hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng xây dựng chuyên mục“ 

Tìm hiểu pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của quận, thường xuyên duy trì 

và cập nhật cập nhật các văn bản pháp luật mới. 
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- Thứ ba, Tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền, nhận tài liệu phát hành từ 

Sở Tư pháp và phát hành cho các cán bộ, công chức, địa phương với hơn 1.000 

tập tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật về một số kiến thức về xóa án tích, 

phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em….cung cấp cho các ngành, đoàn 

thể, địa phương phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật của cán 

bộ và nhân dân. Phòng Tư pháp đã biên soạn các tờ gấp tờ rơi về luật trẻ em, 

luật tiếp cận thông tin,…dành cho Báo cáo viên pháp luật quận, Tuyên truyền 

viên cơ sở và lãnh đạo chủ chốt các phường;  

- Thứ tư, Tổ hòa giải tại UBND 06 phường trên địa bàn quận hiện có132 

tổ, 787 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các tổ hoà giải cơ sở đã thụ 

lý 13 vụ, việctrong đó đã tổ chức hòa giải 13 vụ, việc; hòa giải thành 8/13 vụ 

việc đạt tỉ lệ 62%; hòa giải không thành 5/13 vụ, việc chiếm tỷ lệ 38%. 

- Thứ năm: Đã ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động trên toàn 

địa bàn quận. Đến nay, đã phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

thành phố và các ngành chức năng của quận tổ chức trợ giúp pháp lý tại Phường 

Hòa Xuân được 30 trường hợp thuộc các lĩnh vực: đất đai, hộ khẩu, giải tỏa đền 

bù, chính sách… 

- Thứ sáu: các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, lồng ghép 

tuyên truyền pháp luật trong các buổi biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ 

được tổ chức ngày càng mạnh mẽ. Các ngành, đoàn thể ở quận phối hợp tổ chức 

tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức treo băng rôn, panô, bản 

hiệu áp phích về các lĩnh vực Văn hóa- Văn minh đô thị, ANTT-ATXH, an toàn 

giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chính sách về thuế, xây dựng nếp 

sống văn hóa văn minh đô thị thông qua các ngày lễ, ngày hội tuổi trẻ, v.v… 

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi tìm hiểu pháp luật đã được các ngành, đoàn 

thể tổ chức, phối hợp tổ chức và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần 

đưa pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống. 

- Thứ bảy, tuyên truyền thông qua việc gửi mail về chính sách thuế, các 

thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn quận với 6 lần gửi tin/7298 lượt doanh nghiệp. 

b) Ở phường 

Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của quận, UBND 

phường ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn phường 

năm 2018 và các kế hoạch cụ thể triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn các 

phường được khiển khai kịp thời và đạt được nhiều kết quả thiết thực biểu hiện 

trên các mặt hoạt động sau đây: 

- Về tuyên truyền miệng và tài liệu tuyên truyền: 
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UBND các phường đã tổ chức ở phường và dưới các Tổ dân phố, Khu 

dân cư với 265 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 21.776 lượt người tham 

dự. Công tác phổ biến pháp luật được tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt, Hội 

nghị; trong đó chủ yếu được kết hợp với các buổi họp tổ dân phố, liên cụm khu 

dân cư.  

- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: 

Đài truyền thanh các phường thường xuyên phát sóng tuyên truyền các 

văn bản pháp luật liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó 

chủ yếu là các văn bản pháp luật về lĩnh vực văn hóa-văn minh đô thị, Đề án 

“Thành phố 4 an”, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống ma tuý, phòng 

chống tội phạm; pháp luật về đất đai, xây dựng, dân số và trẻ em; các quy định 

về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hôn nhân gia đình, phòng chống ma tuý, 

tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, v.v… với 912 lượt phát sóng.  

- Tuyên truyền cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong 

các buổi biểu diễn văn nghệ luôn được chú trọng. Các phường đã tổ chức tuyên 

truyền cổ động trực quan với các hình thức băng rôn: 1676 cái; panô, tờ rơi: 950 

cái và 4670 tờ gấp về nhiều lĩnh vực pháp luật thông qua các ngày lễ, ngày môi 

trường thế giới, ngày dân số thế giới, v.v... với sự tham gia hưởng ứng tích cực 

của nhân dân. 

- Về công tác xây dựng tủ sách pháp luật: tủ sách pháp luật của quận và 

các phường luôn được củng cố, thường xuyên bổ sung vào các văn bản Luật, 

Pháp lệnh, Tạp chí, báo pháp luật, Công báo do Văn phòng Chính phủ và UBND 

thành phố phát hành. Tủ sách pháp luật của 6 phường đặt tại phòng tiếp nhận hồ 

sơ công dân, phục vụ cho việc nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật của cán bộ và 

nhân dân được thuận lợi, dễ dàng hơn. 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thường trực Hội đồng đã tham mưu UBND quận rà soát, bổ sung và làm 

thủ tục công nhận bổ sung Báo cáo viên pháp luật quận Cẩm lệ. Nay Thường 

trực Hội đồng đang tham mưu UBND quận kiện toàn, củng cố lại đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật quận.  

Trong 6 tháng đầu năm 2018, phòng Tư pháp đã phối hợp các phường tổ 

chức tập huấn cho hơn 200 Hòa giải viên ở cơ sở tại phường Hòa An và Hòa 

Thọ Đông. Đồng thời trong quý III/2018 UBND quận Cẩm Lệ tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho toàn bộ đội ngũ hòa giải viên 

cơ sở trên địa bàn quận theo như Kế hoạch đã đề ra. 

2. Về kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 

27/01/2014 của Bộ tài chính và Bộ Tư pháp và Nghị quyết số 60/2014/NQ-

HĐND ngày 10/07/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định 

một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu lực thi hành từ 
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ngày 01/07/2014. Kinh phí PBGDPL do UBND quận giao cho phòng Tư pháp 

quản lý là 30 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Tư pháp tham mưu 

UBND quận đã chi 12.700.000 đồng cho việc tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Luật Hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước, tập huấn công tác xây dựng văn bản…. Cơ quan thành viên Hội 

đồng quận, UBND các phường đã chủ động phối hợp tổ chức triển khai và sử 

dụng nguồn kinh phí phân bổ có hiệu quả theo quy định.Một số thành viên Hội 

đồng không có nguồn kinh phí tự chủ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

 1. Đánh giá việc triển khai công tác phổ biế, giáo dục pháp luật 6 

tháng đầu năm 2018 

Các thành viên của Hội đồng đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật là hoạt động chung của cả hệ thống chính trị, do đó đã 

đề cao trách nhiệm, sự năng động, nhạy bén của mình trong việc thực hiện 

nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt được nhiều kết quả. Trong đó, 

nhiều đơn vị triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, có hiệu quả như: 

Chi cục Thuế, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án ND, Quận đoàn, Hội Nông dân 

quận, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Kinh tế, Đội Kiểm tra qui tắc đô thị, Đài truyền thanh, Phòng Y tế, Trung 

tâm Dân số - KHHGĐ, UBND các phường. 

2. Thuận lợi 

  Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của cán bộ và 

nhân dân ngày càng tăng, ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ phận nhân dân 

từng bước được nâng cao. 

  Các thành viên Hội đồng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác 

phổ biến pháp luật. Nhiều hoạt động đã mang lại hiệu quả cao như các Hội thi, 

tập huấn, các buổi diễu hành, mít tinh và nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp khác 

đã triển khai có hiệu quả trên địa bàn. 

3. Khó khăn, vƣớng mắc 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 còn một số hạn chế,khó khăn 

như sau: 

- Không những Hội đồng mà ở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương kinh 

phí sử dụng cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn rất hạn chế. 

- Đội ngũ Báo cáo viên của quận và Tuyên truyền viên pháp luật của các 

phường tuy có số lượng đông song chưa mang lại hiệu quả cao, chưa theo kịp 

yêu cầu. Đội ngũ báo cáo viên của các thành viên Hội đồng chưa được bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên sâu chưa đáp ứng được nhu cầu tuyên truyền tại đơn vị. 

- Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thật sự đáp ứng 

được yêu cầu của tình hình mới. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có 
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nhiều đổi mới song vẫn chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhiều lúc, nhiều nơi còn bị động, thiếu sự 

phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng kế hoạch để triển khai 

thực hiện.  

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về pháp luật nói chung 

còn hạn chế, vẫn còn tình trạng ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, đặc 

biệt tình trạng vi phạm pháp luật trong lực lượng thanh thiếu niên vẫn còn phổ 

biến, chủ yếu trên các lĩnh vực: an toàn giao thông, an ninh trật tự - an toàn xã 

hội. Khiếu nại trong tranh chấp đất đai diễn ra phức tạp.   

- Về tủ sách pháp luật: Hiệu quả công tác quản lý, khai thác các tủ sách 

pháp luật chưa phát huy tác dụng, cán bộ và nhân dân ít có nhu cầu nghiên cứu, 

tìm hiểu pháp luật. Số lượng các văn bản pháp luật được xây dựng, ban hành 

mới hàng năm rất nhiều, thời gian áp dụng nhiều tài liệu, văn bản cũng giới hạn, 

rất khó khăn trong việc bổ sung, cập nhật các đầu sách, cán bộ phụ trách tủ sách 

kiêm nhiệm nhiều công tác khác, việc áp dụng công nghệ thông tin – Internet 

trong quản lý tủ sách còn hạn chế. Công tác quản lý cũng như phục vụ khai thác 

tủ sách đang dần được chú ý nhưng chưa nhiều. 

- Bên cạnh đó, một số thành viên Hội đồng thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật chưa đảm bảo, chưa chủ động tuyên truyền trong lĩnh vực do 

ngành, đơn vị mình phụ trách, công tác phối hợp trong tuyên truyền chưa tốt, 

công tác kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên. Cá biệt có cơ quan đơn vị 

không gửi báo cáo khiến cho việc tổng hợp, báo cáo số liệu của Hội đồng gặp 

nhiều khó khăn như: Công an quận, Cơ quan quân sự quận, UB Mặt trận TQVN 

quận, Hội Cựu chiến binh quận, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài nguyên 

và môi trường, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2018 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quận năm 2018. Kiểm tra công tác Phổ 

biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận. 

2. Tiếp tục tuyên truyền các luật mới có hiệu lực trong năm 2018. 

3. Tiến hành củng cố lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận;  

4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho toàn bộ đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn quận theo Kế hoạch của Quận đã đề ra. 

5. Tiếp tục tiến hành phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố 

Đà Nẵng tiến hành trợ giúp pháp lý theo nhu cầu của người dân. 

6. Tiếp tục hưởng ứng ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

7. Tham mưu cho Hội đồng quận tổng kết hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận năm 2018. Qua đó, đánh giá tình hình, 

kết quả công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 
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Trên đây, là báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng 

đầu năm năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận 

Cẩm Lệ./. 

   Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp   

- CT, Phó CT UBND quận; 
- VP QU, VP HĐND & UBND quận; 

- Thành viên HĐ PBGDPL quận; 

- UBND các phường; 
- Lưu: VT, PTP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Trần Văn Phi 
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