UBND THỊ XÃ AYUN PA
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và
hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2020
Thực hiện Công văn số 21/HĐPBGDPL ngày 19/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh
Gia Lai về việc báo cáo kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở
và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2020, HĐPHPBGDPL thị xã
Ayun Pa báo báo kết quả như sau:
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao theo Luật PBGDPL
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện:
Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Gia Lai, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã tham mưu cho
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thị xã
về công tác phổ biến, giáo dục pháp; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn thị xã Ayun Pa năm 2020; Văn bản số 292/UBND-NC ngày 17/2/2020 của UBND
thị xã về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp
cận pháp luật trên địa bàn thị xã Ayun Pa năm 2020; văn bản số 431/UBND-NC, ngày
12/3/2019 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm
2020; Văn bản số 518/UBND-NC, ngày 14/3/2020 của UBND thị xã về việc thực hiện
Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh
thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020; Văn bản số 634/UBND-NC ngày
23/3/2020 của UBND thị xã về việc triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp
luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn - năm 2020... nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung tuyên truyền, phổ biến các
văn bản pháp luật mới liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động,
nhân dân trên địa bàn thị xã, bằng các hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa
phương.
1.2. Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-BCĐCCTPHĐPHPBGDPL ngày 02/5/2017 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương,

nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày
20/9/2017 của UBND thị xã về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn thị xã; Chương trình phối hợp số 151/CTPH-PTPHLHPN, ngày 16/4/2018 của Phòng Tư pháp thị xã với Hội liên hiệp phụ nữ thị xã về
thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho
phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng giai đoạn 2018-2022 trên
địa bàn thị xã; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-PTP-HND, ngày 04/6/2014 của
Phòng Tư pháp thị xã với Hội Nông dân thị xã về thực hiện công tác phổ biến giáo dục
pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nông dân trên địa bàn thị xã giai đoạn
2014-2020; Chương trình phối hợp số 03-CTPH/MTTQ-TT-PTP-HLG ngày
24/7/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam thị xã, Cơ quan
Thanh tra, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia thị xã Ayun Pa về giám sát, nâng cao hiệu
quả trong công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Thông qua
công tác phối hợp, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được các đợt tuyên truyền, phổ biến
như: UBMTTQ Việt nam thị xã đã phối hợp với các cơ quan thành viên hội đồng
PHPBGDPL thị xã triển khai tổ chức 31 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp
luật về hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi
trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút 2.376 lượt
người nghe; Hội Phụ nữ thị xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thị xã tổ chức 03
cuộc tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức kh e sinh sản cho phụ nữ, phòng chống
HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình có 5.153 lượt chị tham
gia; tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện có 180 lượt chị
tham dự tại 06 xã, phường; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thị xã hướng dẫn cơ
sở Hội và các CLB “ h ng h ng o
gi
nh tổ chức các hoạt động như giao
lưu văn nghệ, Hội thi lồng ghép tuyên truyền pháp luật; Phòng Dân tộc thị xã phối hợp
với UBND các xã, phường tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm
truyền thông (tiếng Việt, Jrai) liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc và
các nội dung pháp luật liên quan; hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức tham gia thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/9/2017
của UBND thị xã.
2. Kết quả tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
Hội đồng phối hợp PBDGPL thị xã đã ban hành Văn bản số 02/HĐPHPBGDPL
ngày 01/4/2020 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số
04/HĐPHPBGDPL ngày 05/8/2020 về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới gửi các cơ quan, đơn vị và UBND các
xã, phường để tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị
xã; tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/02/2020 về
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triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra; Văn bản 627/UBND-VX ngày 23/3/2020 về việc tăng
cường tuyên truyền chống k thị của một số nhóm người trong công tác phòng, chống
dich Covid19 trên địa bàn thị xã; Văn bản 632/UBND-VX ngày 23/3/2020 của UBND
thị xã về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại
Thông báo số 16/TB-UBND, ngày 20/3/2020 và tại Công văn số 594/UBND-KGVX,
ngày 22/3/2020 của UBND tỉnh; Văn bản số 1841/UBND-TH ngày 28/7/2020 của
UBND thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn thị xã; Văn bản số 1852/UBND-TH ngày 31/7/2020 của UBND thị xã về việc tiếp
tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Văn bản số 1881/UBND-VX ngày 04/8/2020 của UBND thị xã về việc tạm dừng tổ
chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã để phòng, chống dịch
Covid-19... Hướng dẫn các xã, phường trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền các
Luật như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật khám chữa bệnh; Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liêt thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tập
trung thực hiện quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh... bằng nhiều hình thức như: Triển khai trong các cuộc họp cơ quan;
lồng ghép vào các buổi họp dân tại bôn, làng, tổ dân phố; tuyên truyền qua hệ thống
loa truyền thanh cơ sở. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 31 đợt, thu hút 2.376 lượt
người nghe. Phối hợp với các Trường THCS, THPT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về phòng, chống dịch bệnh Covid19. Kết quả đã tổ chức được 10 buổi, có khoảng 5.710 đoàn viên thanh niên và học sinh
tham gia.
3. Kết quả triển khai Ngày pháp luật nƣớc CHXHCN Việt Nam:
Thực hiện Văn bản số 638/UBND-NC ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai
“V/v tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” UBND
thị xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/5/2020 triển khai
hưởng ứng “Ngày pháp luật năm 202020”; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN
Việt Nam năm 2020” bằng các hình thức thiết thực, phù hợp và đúng theo quy định
của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp với Thị đoàn, trường THPT Lý
Thường Kiệt và các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền pháp luật về
phòng, chống ma túy học đường cho hơn 300 đoàn viên. Từ ngày 05 đến ngày
11/11/2018, treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày pháp luật” trên các trục
đường, trước trụ sở các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường; phối hợp với Đài
Truyền thanh - Truyền hình thị xã biên soạn tài liệu tuyên truyền phát trên chương
trình phát thanh của địa phương.
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4. Công tác PBGDPL cho một số đối tƣợng đặc thù theo quy định tại các
Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã phối hợp với các cơ quan,
đơn vị và UBND các xã trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản
pháp luật liên quan như: Luật Hôn nhân & Gia đình (trọng tâm là phần quy định pháp
luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống); Luật phòng, chống bạo lực gia đình;
Luật đất đai; Luật Bảo vệ rừng …tại 5 bôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Bôn
Khăn xã Ia Sao; Bôn Jứ Ma Nai xã Ia Rtô; Bôn Rưng Ma Nin xã Ia Rbol; Bôn Chư
Băh A và Bôn Chư Băh B xã Chư Băh. Kết quả đã tuyên truyền, phổ biến lưu động
được 05 buổi, thu hút 345 lượt người tham dự, cấp phát 85 tài liệu pháp luật các loại.

Hướng dẫn, cấp 85 cuốn tài liệu cho Câu lạc bộ pháp luật các xã, phường; tổ
chức trợ giúp pháp lý và phổ biến một số chính sách pháp luật mới liên quan
trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu
số tại các bôn, làng, tổ dân phố.
- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật
phòng, chống bạo lực gia đình...lồng ghép các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp
luật, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là đẩy mạnh vai trò hoạt động của các tổ hòa giải trong
việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình; phát huy
vai trò của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thực hiện các biện pháp can
thiệp, ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Hội Liên hiệp phụ
nữ thị xã hướng dẫn, cấp phát tờ rơi cho hội viên phụ nữ về phòng chống bạo lực gia
đình. Đồng thời vận động các cá nhân có uy tín trong cộng đồng có kiến thức, kỹ năng
và năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, có cơ sở vật chất, có khả năng thuyết
phục, hòa giải tốt, có trách nhiệm và nhiệt tình tham gia vào mô hình địa chỉ tin cậy ở
cộng đồng (hiện nay có 32 mô hình: 04 tập thể, 28 cá nhân), bên cạnh công tác hòa
giải ở cơ sở được chú trọng, qua đó góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình trên
địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn các kiến thức về chăm
sóc sức kh e sinh sản cho phụ nữ, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn
xã hội, bạo lực gia đình có 5.153 lượt chị tham gia. Phối hợp với Công an thị xã thực
hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “ u n giáo
ng i th n t ong gi
nh h ng
ph m t i v t n n h i giai đoạn 2018-2020; tuyên truyền, hòa giải 19 hộ gia đình
có biểu hiện bạo lực gia đình.
- Đối với ngƣời đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, ngƣời
bị phạt tù đƣợc hƣởng án treo
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Công an thị xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 47
lượt đối tượng tù được hưởng án treo, tuyên truyền cá biệt 14 đối tượng để phòng
ngừa tội phạm, 07 lượt đối tượng tù tha về; phát động phong trào quần chúng bảo vệ
ANTQ được 04 buổi tại 04 xã, phường với 460 lượt người tham gia; tổ chức 41lượt
tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế giam, giữ; chính sách, pháp luật về giáo dục,
cải tạo phạm nhân cho các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tại Công an thị xã và 01
lượt đối tượng cai nghiện tại gia đình.
5. Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc
dân theo quy định tại Điều 23 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:
Năm học 2019 -2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn
các trường ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo
lực học đường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh và thị xã về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giáo dục pháp luật về an toàn
giao thông... cho học sinh trên địa bàn thị xã. Các trường Trung học cơ sở và trung học
phổ thông tổ chức dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và Lê Thánh
Tông tổ chức 15 buổi học ngoại khóa, chuyên đề về phòng, chống ma túy học đường;
an toan thực phẩm; phòng, chống rác thải nhựa và hướng dẫn học sinh cách phòng,
chống dịch Covid-19.
Các Trường THCS, THPT phối hợp với Công an thị xã, Thị đoàn tuyên truyền
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh thiếu
niên, đặc biệt là tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường; tệ nạn xã hội; xâm
hại tình dục trẻ em; mua bán, tàng trữ, sử dụng pháp trái phép chất ma túy... Kết quả
đã tổ chức được 10 buổi, có khoảng 5.710 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia.
6. Công tác triển khai, kết quả thực hiện các Chƣơng trình, Đề án về
PBGDPL:
6.1. Triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021:
Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/7/2017 để triển khai chương
trình PBGDPL trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2021. Hằng năm, Hội đồng phối hợp
phổ biến dục pháp luật thị xã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Năm 2020, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch số
18/KH-HĐPHPBGDPL ngày 19/02/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2020. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ
chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của phạm pháp luật cho đối tượng và địa bàn
mình quản lý.
6.2. Triển khai các Đề án về PBGDPL khác:
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- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ƣớc quốc tế về các
quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020 (Đề án ICCPR)
Phòng tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành văn bản số
527/UBND-NC ngày 14/3/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án ICCPR- năm 2020
đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã;
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đã tổ chức tuyên truyền thông
qua việc cấp phát tài liệu, tờ gấp, chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền,
phổ biến các văn bản pháp luật mới, trong đó tuyên truyền nội dung Công ước ICCPR,
các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp 2013 và các nội dung cơ bản
của Bộ Luật Dân sự; Tố tụng Dân sự; Bộ Luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ
sung năm 2017…cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã.
- Đề án “Tăng cƣờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao
ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Gia
Lai.
Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Gia Lai
“Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020”. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành
Văn bản số 569/UBND-NC ngày 03/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện Đề án tăng
cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên
địa bàn thị xã năm 2020. Hoạt động tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên theo
hình thức tập trung qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hoặc lồng
ghép với các hoạt động phong trào do đoàn, hội, hoạt động ngoại khóa của nhà trường
cho học sinh, các hội thi tìm hiểu pháp luật. Phòng tư pháp phối hợp với Thị đoàn tổ
chức phổ biến, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thanh niên cho 120
đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã; Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng
cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên với nhiều hình thức phù hợp như tổ
chức các cuộc giao lưu, tuyên truyền lưu động, hoạt động tình nguyện hướng về cơ
sở…100% học sinh các trường học trên địa bàn thị xã đăng ký cam kết với nhà trường
xây dựng cổng trường an toàn giao thông và thiếu nhi với văn hóa giao thông…
- Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân về nội dung của Công ƣớc chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra
tấn.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật
Việt Nam về phòng, chống tra tấn theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018
của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/3/2020, UBND thị xã ban hành Văn bản số
634/UBND-NC về việc triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công
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chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt
Nam về phòng, chống tra tấn - năm 2020 để hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể thị xã và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ
bản của Công ước quốc tế về chống tra tấn; các quy định pháp luật Việt Nam về
phòng, chống tra tấn như: các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống
tra tấn được quy định trong Hiến pháp; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thi hành án
hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Xử lý vi
phạm hành chính…đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị
xã. Kết quả từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã lồng ghép
tuyên truyền được 6 buổi với 370 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền,phổ
biến tập trung vào các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật liên
quan…
- Đề án Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 13/8/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐTTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa
bàn tỉnh Gia Lai).
Thực hiện Công văn số 337/STP-PBGDPL, ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp về
việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN
giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Ủy
ban nhân dân các xã, phường đã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật về phòng chống, tham nhũng cho đối tượng là cán bộ, công chức các cơ
quan, đơn vị và cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn thị xã. Kết quả từ đầu
năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã lồng ghép tuyên truyền được 8
buổi với 978 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền,phổ biến tập trung vào các
quy định về phòng, chống tham nhũng như: Quan điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công
dân trong phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các
văn bản hướng dẫn thi hành…
- Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021 (Kế hoạch số
4155/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng
dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai). UBND thị xã đã xây
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dựng Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/9/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng
dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2017-2021. Kết quả trong
năm 2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng
chính trị và UBND các xã, phường tổ chức 01 lớp tập huấn cho 60 già làng, trưởng
bản; người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã với nội dung chính
sách liên quan đến công tác dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã năm
2020; phát huy vai trò của người uy tín trong ĐBDTTS về phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh quốc phòng; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nói chung và
trên địa bàn thị xã nói riêng; vận động thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở thôn
làng, tổ dân phố; tình hình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ayun
Pa trong những năm qua và công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số...
7. Kết quả tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, cải cách
tƣ pháp và hoạt động tƣ pháp:
Ngày 02/5/2017, Phòng Tư pháp thị xã đã phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã
ký kết Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL về thông tin,
tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020;
Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 25/ KH-UBND ngày 18/6/2016 của
của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện Chương trình chiến lược cải cách tư pháp
trọng tâm giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/4/2017 về triển
khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và công tác tổ chức thi hành
pháp luật trên địa bàn thị xã.
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm
vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt
động tư pháp, tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy,
tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp
và đổi mới tổ chức hoạt động tư pháp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự ủng hộ,
đồng thuận của xã hội và sự tham gia của nhân dân, tổ chức vào công tác này. Tuyên
truyền, phổ biến tài liệu thông tin, giới thiệu về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp
và hoạt động tư pháp như: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà
nước về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; pháp luật về tổ
chức các cơ quan tư pháp, thông tin, tuyên truyền phù hợp, thiết thực với từng đối
tượng; phổ biến những quy định mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về tổ chức và
hoạt động các cơ quan tư pháp, các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân; thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp như vị trí, vai trò, nhiệm vụ,
quyền hạn của tòa án nhân dân trong thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân, các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động tư
pháp; các quy định pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp và pháp
luật khác có liên quan được Quốc hội thông qua theo tinh thần cải cách tư pháp các quy
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định của pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân và các vấn đề dư luận xã hội quan
tâm, trong đó tập trung vào một số nội dung của Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Luật
dân sự, hôn nhân và gia đình, Luật tiếp cận Thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật
báo chí, Luật trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý, Luật giao thông đường bộ; Luật Thanh
niên, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật an toàn thực phẩm; Luật lao động….
Hằng năm, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức triển
khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về cải
cách tư pháp và hoạt động tư pháp hàng năm bằng các hình thức phù hợp với từng đối
tượng, địa bàn, thời điểm như: Cung cấp thông tin, tài liệu về chủ trương, nhiệm vụ
cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến trực
tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua
hoạt động của các phiên tòa xét xử công khai, trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Tổ chức tuyên truyền về cải cách tư pháp thông qua việc tiếp tục triển khai thi
hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các văn bản
pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai các luật
về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp để đưa các chính sách cải cách
mới về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đi vào cuộc sống; tuyên
truyền về cải cách tư pháp gắn liền với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng
cường sự phối hợp giữa các phòng, ban ngành có liên quan, UBND các xã, phường;
chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách
tư pháp và hoạt động tư pháp được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời, có trọng
tâm, trọng điểm đến cán bộ công chức và nhân dân. Đồng thời qua hoạt động tuyên
truyền đảm bảo tình hình trật tự, an ninh trên địa bàn được giữ vững, các hành vi vi
phạm pháp luật được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo pháp luật, góp
phần ngăn chặn hành vi phạm tội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành trong việc thực hiện Chương
trình phối hợp các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
Năm 2020, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL
thị xã phối hợp với Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã và Ủy ban nhân
dân các xã, phường phát sóng và đưa tin trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường
về chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phổ
biến nội dung văn bản pháp luật mới ban hành. Kết quả đã đăng tải được 05 tin, bài
với hơn hơn 120 lượt người truy cập; phát sóng 04 chuyên mục trên đài truyền thanh Truyền hình thị xã và hệ thống loa truyền thanh xã, phường. Cấp phát trên 80 cuốn sổ
tay và 340 tờ gấp tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động
tư pháp cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường và 49 thôn, làng, tổ dân phố
trên địa bàn thị xã.
8. Công tác nghiên cứu, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình
PBGDPL hiệu quả:
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Mô hình câu lạc bộ“ h ng h ng b o l gi
nh đã được Hội Liên hiệp phụ
nữ thị xã triển khai tại Bôn Sar, xã Ia Rbol có 70 chị em tham gia, hiện nay đang triển
khai, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tại một số bôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thị
xã; Mô hình này trong thời gian qua hoạt động phù hợp với tình hình chính trị - xã hội
của địa phương.
9. Công tác phối hợp và tổ chức hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
thị xã:
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPHPBGDPL ngày 05/3/2020 Kế hoạch hoạt
động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 02/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày
05/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp
PBGDPL trên địa bàn thị xã. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị và UBND các
xã, phường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương đến các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn, với kết quả cụ thể như sau:
9.1. Tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên:
Trong năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên luôn
được duy trì và đẩy mạnh; Thị đoàn Ayun Pa tăng cường chỉ đạo cơ sở xã, phường và
các Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trên
địa bàn thị xã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước; thường xuyên tổ chức triển khai học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh;
Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV và Nghị quyết
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, gắn với việc học tập các chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn, đặc
biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết quả Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII gắn với tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập 6 bài lý luận chính trị mới
của Đoàn do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối
hợp biên soạn; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên phòng, chống dịch bệnh covid
19; tuyên truyền tổ chức các hoạt động"Tháng thanh niên"; “Tháng h nh ng an toàn
v sinh o ng” và “Tháng h nh ng vì an toàn th c phẩm” năm 2020. Phối hợp
với các xã, phường tổ chức tấp huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn ở sơ sở; tuyên truyền về những
nội dung đến luật nghĩa vụ quân sự và những quy định về việc nghiêm cấm sử dụng
pháo và những vật dụng dễ gây cháy nổ, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên,
thanh niên và mọi người dân hưởng ứng. Kết quả đã tổ chức được 20 cuộc thu hút trên
645 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
9.2. Tổ chức PBGDPL cho học sinh:
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn
các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường,
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an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho học sinh trên địa bàn thị xã. Thị
đoàn Ayun Pa đã phối hợp với các Công an thị xã và Ban Chấp hành Đoàn trường tổ
chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phòng chống
vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em... Kết quả đã tổ chức 02 lượt
tại trường tiểu học Chu Văn An và trường trung học cơ sở Lê Lợi với khoảng 421 học
sinh tham gia.
9.3. PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động, cán bộ,
chiến sĩ các đơn vị lực lƣợng vũ trang:
Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ
biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công
chức và Luật viên chức; Luật dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên cho
lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã,
phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, và quân sự các xã,
phường, có 81 người tham dự; cấp phát tài liệu 81 cuốn tài liệu phổ biến văn bản pháp
luật cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ
chức phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng thuộc cơ quan,
đơn vị mình quản lý. Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến
quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: Luật cán bộ, công chức;
Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật
viên chức năm 2019; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống
lãng phí; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bình đẳng giới; Luật
Nghĩa vụ quân sự, Luật Trẻ em; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm
2017; Luật hôn nhân gia đình; Bộ Luật lao động; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
Luật Xử lý vi phạm hành; Luật tiếp Công dân; Luật người cao tuổi; Luật phòng, chống
bệnh truyền nhiễm; Luật khám chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm; Luật phòng,
chống tác hại của thuốc lá; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Bảo vệ bí mật
nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương; Luật dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên;
Nghị định số 62/2000/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên
chế công chức; Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ,
chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 90/2000/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định
115/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực
phẩm; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP
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ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức
cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; các văn
bản quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, phát động toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm về TTATGT, xây dựng “Gia đình văn hóa”,
“Gia đình không có ma túy và tệ nạn ma túy”; Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền
các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến công tác chuyên môn của các cơ
quan, đơn vị thông qua các hình thức như tổ chức Hội nghị, lồng nghép vào cuộc họp
của cơ quan...Kết quả tổ chức được 189 buổi, có 24.917 lượt cán bộ, công chức, viên
chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tham dự, cấp phát 630 cuốn tài liệu tuyên
truyền.
10. Công tác tổ chức, kiện toàn và kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp
PBGDPL thị xã
10.1. Công tác tổ chức, kiện toàn:
Ngày 30/7/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về
việc kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL thị xã. Hiện nay Hội đồng PHPBGDPL thị xã có
24 thành viên: Trong đó, Chủ tịch UBND thị xã là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng
Tư pháp thị xã là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là
lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo
dục pháp luật đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPHPBGDPL ngày 05/3/2020 Kế
hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 02/QĐHĐPHPBGDPL ngày 05/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội
đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn thị xã.
10.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã:
Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng tổ chức
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức
Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật dân quân tự vệ; Luật Lực lượng
dự bị động viên cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Ủy
ban nhân dân các xã, phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, và
quân sự các xã, phường, có 81 người tham dự; cấp phát tài liệu 81 cuốn tài liệu phổ
biến văn bản pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; Hướng dẫn,
chỉ đạo, kiểm tra UBND các xã, phường trong công tác tổ chức, triển khai phổ biến,
giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên
địa bàn; Thực hiện cấp phát đầy đủ tài liệu tuyên truyền PBGDPL do Sở Tư pháp phát
hành theo quy định, đã cấp phát 1.777 cuốn tài liệu phổ biến pháp luật và 1.368 tờ gấp
cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và 49 thôn, tổ dân phố.
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Ủy ban MTTQ thị xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền ngày
Pháp luật Việt Nam triển khai đến Ủy ban MTTQ các xã, phường và các tổ chức
thành viên. MTTQ các cấp đã tuyên truyền kịp thời các Luật, Pháp lệnh, Nghị định
mới ban hành và văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống kinh tế - xã hội,
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thị xã đến cán bộ và nhân dân theo kế hoạch
đề ra. Vận động nhân dân thực hiện tốt các Chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới về
Luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự… góp phần bảo vệ, đảm bảo thực hiện các quyền
con người, quyền công dân. Kết quả đã phối hợp triển khai được 31 đợt tuyên truyền,
thu hút 2.376 lượt người nghe, đã cấp phát 714 cuốn sổ tay “PBGDPL ở thôn, làng,
khu dân cư và cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; 370 tờ gấp “ Tìm hiểu một
số quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến các tội phạm”.
Thị đoàn Ayun Pa đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp và UBND các xã,
phường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên,
thu hút 1.200 lượt người tham dự; xây dựng kế hoạch phối hợp số 03-KHPH/UBHCA-ĐU, ngày 17/02/2020 giữa Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã, công an thị xã và
đảng ủy xã Ia Rbol về việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong
thanh niên về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2020 - 2022; Hiện nay,
trong toàn thị xã có 15 CLB, mô hình hoạt động với hình thức là tư vấn, hỗ trợ, tuyên
truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật với các tên gọi như: CLB Pháp luật trẻ; CLB
“Tuyên tryền và phổ biến pháp luật”; mô hình “Tủ sách pháp luật”, “Câu lạc bộ thắp
sáng niềm tin”, “CLB tiền hôn nhân”, “CLB Quyền trẻ em”, các CLB này thường
xuyên hoạt động nhằm trợ giúp pháp lý cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân
dân.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã thực hiện tuyên truyền phổ biến thông qua chức
năng công tố kiểm sát xét xử vụ án tại phiên tòa được 22 vụ với 36 bị cáo.
Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin
& Thể thao tuyên truyền, phổ biến thông qua các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh
trực quan; các chuyên trang, chuyên mục H i - đáp pháp luật, pháp luật và cuộc sống
đăng trên Trang thông tin điện tử thị xã; phát sóng thường k trên hệ thống truyền
thanh địa phương, hệ thống thông tin đại chúng; mô hình các câu lạc bộ; các hoạt động
sinh hoạt Ngày Pháp luật; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; băng rôn khẩu
hiệu, pano, áp phích…
Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã hướng dẫn, cấp phát tờ rơi cho hội viên phụ nữ về
về phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời vận động các cá nhân có uy tín trong
cộng đồng có kiến thức, kỹ năng và năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, có cơ
sở vật chất, có khả năng thuyết phục, hòa giải tốt, có trách nhiệm và nhiệt tình tham
gia vào mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (hiện nay có 32 mô hình: 04 tập thể, 28 cá
nhân), bên cạnh công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, qua đó góp phần hạn chế
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tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức
hướng dẫn các kiến thức về chăm sóc sức kh e sinh sản cho phụ nữ, phòng chống
HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình có 5.153 lượt chị tham
gia. Phối hợp với Công an thị xã thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “ u n
giáo
ng i th n t ong gi
nh h ng ph m t i v t n n
h i giai đoạn 20182020.
Phòng Lao động - TBXH thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2532/KH-UBND
ngày 09/7/2017 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người
lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2017-2021”.
Trong năm 2020, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Thông tư số 30/2012/TTLT BLĐTBXH - BNV -BNN&PTNT - BCT - BTTTT ngày 12/12/2012 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ
Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và các quy
định liên quan mật thiết với người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động, an toàn vệ sinh lao động, quyền, nghĩa vụ của
người lao động và chủ sử dụng lao động.
Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền các văn bản, chính sách
pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi họp dân tại
bôn, làng, tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua công tác hoà giải, trợ
giúp pháp lý;...Kết quả các xã, phường đã triển khai được 70 buổi tuyên truyền, thu
hút 9.675 lượt người nghe.
10.3. Kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội
đồng:
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã.
Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan thành viên Hội đồng
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng để triển khai, phổ
biến kịp thời, có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành, lĩnh vực; tổ
chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật của Hội
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên kiểm tra hoạt động phổ biến
giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị là thành viên của Hội đồng. Ngoài ra, các
cơ quan, đơn vị cần quan tâm xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác triển khai,
phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan giữa các cơ quan, đơn vị.
11. Kết quả triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
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Thực hiện Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân tỉnh,
Ủy nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 724/UBND-NC, ngày 08/9/2020 về việc
triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã. Kết
quả:
11.1. Đối với nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL):
Nội dung và hình thức PBGDPL trên địa bàn thị xã phù hợp với từng nhóm đối
tượng.
Cử đội ngũ báo cáo viên pháp luật thị xã tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL do Sở Tư pháp tổ chức; Tổ chức 01 lớp tập huấn
kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho lãnh dạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
phường và công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các phòng ban thuộc
UBND thị xã.
Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả triển khai đảm bảo theo quy định tại
Thông tư số 03/2019/T-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về
hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và theo Hướng dẫn của Sở Tư pháp.
11.2. Đối với nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL:
Thực hiện đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử của thị xã
theo quy định tại Điều 13 Luật PBGDPL.
Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc
phạm vi quản lý.
Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc
phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng các hình thức phù hợp được quy
định tại Điều 11 Luật PBGDPL.
Chỉ đạo các nhà trường bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn
giáo dục công dân, giáo viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.
11.3. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL:
Củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp
luật.
Hàng năm đều bố trí kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo
cho công tác PBGDPL.
12. Kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL:
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Năm 2020, UBND thị xã cấp kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật là
32.400.000 đồng. Trong đó: Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp
luật mới là 16.200.000 đồng; kinh phí dành cho việc tổ chức “Ngày Pháp luật” là
16.200.000 đồng.
13. Đánh giá toàn diện những kết quả đạt đƣợc; những thuận lợi, tác động
tích cực đến đời sống xã hội ở địa phƣơng; những mô hình, cách làm hiệu quả
đƣợc áp dụng; khó khăn, hạn chế; đề xuất, kiến nghị:
Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở tư pháp, Thị ủy, Ủy ban nhân dân
thị xã và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật trên địa bàn thị xã được củng cố, tăng cường, hiệu quả phổ biến, giáo
dục pháp luật từng bước được nâng lên; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật thị xã được củng cố, kiện toàn kịp thời theo quy định. Các cơ quan là thành viên
đã tích cực phối hợp với thường trực Hội đồng phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật
mới cho cán bộ, công chức, đối tượng, lĩnh vực đơn vị mình quản lý; nội dung phổ
biến, giáo dục pháp luật tập trung vào yêu cầu đời sống xã hội và luôn gắn kết với các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Qua đó đã góp phần tạo
được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân
dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi
cho phát triển kinh tế.
Khó khăn, hạn chế: Hầu hết báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là kiêm
nhiệm, thực hiện cùng lúc nhiều công tác chuyên môn, nên kỹ năng tuyên truyền, phổ
biến pháp luật còn hạn chế; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác phổ biến
giáo dục pháp luật còn khó khăn, nhất là ở cơ sở, một số đơn vị chưa được bố trí kinh
phí riêng dành cho công tác PBGDPL. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL ngay từ đầu năm;
công tác báo cáo định k 06 tháng, hằng năm còn chậm, nội dung báo cáo còn chung
chung, không có số liệu cụ thể, không bám sát đề cương báo cáo gây khó khăn trong
công tác tổng hợp. Việc triển khai xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã
còn hạn chế.
II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc:
Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số
18/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thị xã về công tác phổ biến, giáo dục
pháp; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Ayun Pa năm 2020;
Văn bản số 292/UBND-NC ngày 17/2/2020 của UBND thị xã về việc triển khai công
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Ayun Pa năm 2020 để chỉ đạo Phòng Tư pháp
hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã; Công văn số
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627/UBND-NC ngày 14/4/2020 về hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm
2020.
2. Kết quả triển khai Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 27/6/2019 của
UBND tỉnh triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai
đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai:
- Thực hiện Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh triển
khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Kế hoạch số 72/KHUBND ngày 15/7/2019 của UBND thị xã về việc triển khai Đề án “Nâng cao năng lực
đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thị xã. Đồng thời ban
hành Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công nhận tập huấn viên
hòa giải ở cơ sở của thị xã.
- Công tác củng cố, kiện toàn: UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tư pháp rà soát,
hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cùng cấp chỉ đạo Ban Công tác mặt trận cùng các Trưởng thôn, tổ dân phố
củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 49 tổ hòa
giải/49 thôn, tổ dân phố, với 308 hòa giải viên.
3. Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở
trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020:
Từ đầu năm đến nay, tổ hoà giải ở các xã, phường đã tiếp nhận 58 vụ, trong đó
hoà giải thành 53 vụ việc, hòa giải không thành 05 vụ; các vụ việc xảy ra chủ yếu là
các mâu thuẫn trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình và những xích mích nh trong
cuộc sống hằng ngày. Qua rà soát, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã chưa xảy ra
các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ.
4. Báo cáo kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa
giải thành ở cơ sở: Qua rà soát, từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân thị xã chưa
nhận được đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
5. Kết quả tổ chức lớp tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật cho hòa
giải viên cơ sở: Trong năm 2020, Phòng đã phối hợp với UBMTTQ thị xã và Trung
tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải
viên ở cơ sở với 130 người tham gia.
6. Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và
các chƣơng trình phối hợp công tác có liên quan trong công tác hòa giải ở cơ sở:
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1258/CTPH giữa Bộ Tư pháp và Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết liên tịch số
01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã phối hợp với
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các cơ quan , đơn vị liên quan xây dựng Chương trình phối hợp số 03-CTPH/MTTQTT-HLG ngày 24/7/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam
thị xã, Cơ quan Thanh tra, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia thị xã Ayun Pa về giám sát,
nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở;
thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQVN các xã, phường phát huy vai trò nòng
cốt của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở; trong các tổ hòa giải ở cơ sở đều có cán
bộ MTTQ thôn, tổ dân phố tham gia làm tổ trưởng hoặc thanh viên tổ hòa giải; tham
dự đầy đủ các buổi tập huấn kỹ năng hòa giải do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tổ chức.
7. Những cách làm hay, giải pháp có hiệu quả tại địa phƣơng; những khó
khăn, vƣớng mắc, đề xuất, kiến nghị: Không
B. ĐỊNH HƢỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN NĂM 2021:
1. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải
ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2021.
2. Củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia công tác phổ biến pháp luật của thị xã
và xã, phường đặc biệt chú trọng việc xây dựng, củng cố lực lượng báo cáo viên thị xã
và tuyên truyền viên, hoà giải viên ở cơ sở. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban
ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực tham gia vào công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật thị xã tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến văn bản pháp
luật mới theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tư pháp.
4. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã và các ngành liên quan
mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật, hoà giải cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.
5. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc
thù: người dân tộc thiểu số, người nghèo, người lao động trong doanh nghiệp, nạn
nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người
đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở
cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người
bị phạt tù được hưởng án treo và người có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Tập trung
tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp.
6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thị xã theo quy định của Luật phổ biến,
giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
Trên đây là một số kết quả công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở và hoạt
động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã năm 2020 và chương
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trình công tác năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL thị xã báo cáo Hội đồng PHPBGDP
tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh;
- HĐPHPBGDPL tỉnh;
- TT thị ủy;
- UBND thị xã;
- Thành viên HĐPBGDPL;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT.

TRƢỞNG PHÒNG TƢ PHÁP
Nguyễn Thị Thu Hƣờng
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