UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HOÁVÀTHÔNG TIN

Số: 675 /BC-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 13 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,
chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021.
Thực hiện Công văn số 628/TP ngày 11/5/2021 của Phòng Tư pháp thành
phố Nha Trang về báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021,
Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN
Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số
178/KH-VHTT-PBGDPL ngày 09/02/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Nha Trang về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT,
HÕA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật
Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị.
- 01 báo cáo viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của
thành phố.
- 03 đ/c phụ trách các lĩnh vực chuyên môn chịu trách nhiệm phổ biến các
văn bản lĩnh vực phụ trách.
2. Kết quả triển khai thực hiện các Chƣơng trình, Đề án phổ biến
giáo dục pháp luật trong năm 2021
Các Chương trình, Đề án không liên quan.
3. Nội dung tuyên truyền, phổ biến
Trong 6 tháng đầu năm 2021, do thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
nên đơn vị không tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến các văn bản quy phạm
pháp luật trong lĩnh vực: Du lịch, Văn hóa, Xuất bản, Bưu chính- Viễn thông,
chỉ tổ chức tập trung tuyên truyền, phổ biến trên Đài Truyền thanh xã, phường
và trên Trang Thông tin điện tử thành phố các văn bản quy phạm pháp luật sau:
- Luật Trẻ em.
- Pháp lệnh về phòng, chống mại dâm.
- Kế hoạch số 01/KH-TBTTTT ngày 17/02/2021 của Tiểu ban thực hiện
công tác thông tin, tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử thành phố về hoạt động
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thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.
- Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản
lý, sử dụng pháo.
- Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng
biện pháp cách ly y tế và phòng chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.
- Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Công văn số 2382/UBND-BHXH ngày 19/4/2021 của UBND thành phố
Nha Trang về việc đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình; thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2021 trên địa
bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 1201/CVCATP(PT) ngày 22/4/2021 của Công an thành
phố Nha Trang về việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn đối tượng giả danh
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
- Công văn số 829/STTTT-TTBCXB ngày 19/4/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền về công tác phòng, chống tội
phạm năm 2021.
4. Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại
chúng, Đài Truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử thành phố.
- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị.
- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác: Tuyên truyền lưu
động bằng xe.
5. Công tác hòa giải ở cơ sở (số lƣợng tổ hòa giải; số lƣợng hòa giải
viên; số vụ hòa giải ...)
Không có.
6. Tình hình xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật
- Số lượng tủ sách ở cơ quan, đơn vị: 01 tủ.
- Số đầu sách hiện có: 52 đầu sách
- Phân công cho 01 công chức quản lý tủ sách pháp luật tại cơ quan.
7. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phƣờng, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá, công nhận, xã, phƣờng, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020
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- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật và Thông tư số 07/ 2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn
về cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật;
- Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới:
+ Số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 trên địa bàn
các huyện, thị xã, thành phố. Đã đạt 7/7 xã năm 2020.
+ Số xã tiến hành rà soát tình hình thực hiệu tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn
2016 -2020. Không có.
8. Về công tác xã hội hóa PBGDPL
Không có.
9. Việc đầu tƣ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật
- Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kinh phí đã được UBND thành phố phân
bổ năm 2021.
- Về trang bị cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
Không
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1.Ƣu điểm:
Đơn vị đã kịp thời chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền các quy định của
pháp luật thuộc lĩnh vực do đơn vị phụ trách nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân
hoạt động kinh doanh hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
2. Hạn chế:
Quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thì nhiều, nhưng các tổ
chức, cá nhân khi tham gia hoạt động dịch vụ, kinh doanh thì ít nghiên cứu các văn
bản quy định của pháp luật và không tham gia các đợt phổ biến, tuyên truyền pháp
luật do cơ quan chủ quản truyền đạt, do đó thường gây khó khăn trong quá trình
kiểm tra, xử lý vi phạm.
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN TỚI
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động
PBGDPL nhằm thông tin nhanh cho nhân dân kịp thời nắm bắt các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật trong nhân dân trên địa
bàn thành phố Nha Trang.
V. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP
LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Truyền thanh
cơ sở và trên Trang thông tin điện tử của Phòng và tổ chức Hội nghị tuyên
truyền phổ biển trực tiếp đến từng đối tượng.
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Trên đây là nội dung báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của Phòng Văn hóa
và Thông tin thành phố Nha Trang./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp (VBĐT);
- Lãnh đạo phòng;
- Trang thông tin điện tử của Phòng;
- Lưu: VT, Trâm, Long.

KT. TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

Trần Thanh Nhã

