UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
So: 5'CS /BC-UBND

CONG HOA XA HQI CHL' NGMA VUT NAM
Dc I1 -. Ta' do - Hh phüc
Minh Long, ngàyC [Iwng 12 flifl 2018

]3Ao cÁo
Thkrc hin cong tá phô biên, giáo thje pháp 1ut, Lôa gith i co' ô và
chuãn tiêp cn pháp 1u nãrri 2018 trên dja biiri 1'iuyn
Thuc hiên Ké hoach so 07/KH-HDPBGDPL ngay 09'7'201 cua H&
dông phôi hop phô biên, giáo dic pháp iut ye vic Kini t:a c5ng tác phô
hôa giái 5' co s Va chuân tiCp cr pháp 1ut nàm
hiên, giáo diic pháp
2018 Ngay 24/8/2018, Hôi dông phô Lop FIIÔ Lien icD Lit ul p I Ht huyêii
ãban hành Ké hoach so 56/KH-HDPBGDPL v viêc idCni :ra rCn tác phO
biên, giáo diic pháp Iut, hOa giãi 5' co sS và chuân tiêp cr pháp 1ut nàm
2018 trn da bàn huyn và tin hành kiCrn tra 5/5. LBND hun Mirth Long
báo cáo két qua nhtr sau:
1. Cong tác phô bin giáo de pháp Iiit
1. Cong tác ban hành van bàn tO cihtirc thrc hiu
Thrc hin Quyêt dnh s 705/QD-IT,g ngày 25/5/201 oia Thu tirrng
ChInli phü ye ban hành chuo'ng trInh phO bin, giáo dtc phá2 iut giai don
2017 - 2021; Kê hoch so 7656/Kki-UBND ngày 11/12/2017 cOaUBND ti niTi
Quâng Ngãi ye thirc hin Dê an "Xà iii !'óa cong tác phO blén, giáo c
pháp iut và trcl gizp pháp l, giai oin 2017 - 2021" trCn dia bàn tinh Quâng.
Ngãi (gQi tat là D On).
'UBND huyn Mirth Long cia ban hành Kê hoach sO I 0'7/K}-UBND
ngày 26/12/20 17 ye triên khai thirc hin Dê an "Xà hi bOa cOig tOcphO biOn,
giOo thc phOp lut vO trQ' giOp phOp lj giai dom 2017 - 2021"; Kê hotch sO
12/KH-UBND ngày 13/01/2018 ye vic triên khai cong tác PBGDPL, cI1uâr
tiêp c.n pháp 1ut và hOa giài 0' co so trên tja bàn huyii näm 2018. IKe hc'ch
So 11 a/KH-TP ngày 06/3/2018 trçc giüp pháp 1' trCn da bàn huyn Mirth
Long, nàrn 2018. Qua do, UBND huyn ã chi do the co quan chuyên mOn,
UBND các xã trin khai thuc hin den n co sO' nhám nâng cao nhn thO'c
pháp 1u.t den can b, cOng chO'c, viCn chO'c 1/a Nhâri dan trên a bàn.
T1c hin sr chi do cüa UBND huyên, UBNE) các x trCn dja bàn
huyn cia tiên hành xây dçrng kê hoch tO ChUC triCn khai thirc nin trong nãm.
2. To chñ'c triên khai thuc hiiên eic nhiêin vi du'çrc giiao theo Lnt
PBGDPT
- TO chO'c triCn khai dn can bô Lãnh do, chO chOt e huyn, cap xà
và Nhân dan trên dja bàn huyn.
CO' can b tham gia dày dO' cáo 1 tp huân, bOi du'Ong nghip vi do
UBND huyn và SO' Tv: pháp tinh tO chO'c;
Xây dirng KO hoch, tO chO'c ::r.iên hhai th'c hin ngày pháp iUt ó' dja
phurn'rg bang các hinh thO'c phii hçp nhrr 1 T9a darn, Hi hop. treo Pano, áp
phIch, tuyOn truyOn qua h thông phát thani cüa huyn và xà;...

- IJBND huyên phi hçp vd'i Hi1 Lut gia tinh, trier! kJai thire hin
cong tác tuyen truyên PBGDPL vâ trçY giüp pháp J trn dja bri.
3. TInh hInh hott dng cüa iiei dOng PBGDPL
Hi dOng phOi hçp phô biên giáo dc pháp 1uit (Hi doug) duge cüng
CO kiên toân theo Quyêt djnh sO 42/QD-UBND ngây 20/c'2017 cüa Thilli
tu'óng Chinh phü v sira dOi b5 sung mat sO Jiêu eta Quyêt dnh
27/2 013/QD-TTg ngày 1 9/5 /2013 quy dinh thânh phn vã nlllem vu, quyên
han cua HOi dOng phOi hop phô bin, glao due phap 1uâ dung tih pân quy
dinh, gOm eó 27 thânh viên. Hi dOug xâ17T dirng quy ch htt ngvâ phâr
cOng nhiêrn v, trách nhiêm eho tLg thrid viên e the, pbü hpp vi vj trI,
chre näng nhiêrn vii duoc phi trách nhui bo darn thirc hin :Ot nhini vu
duo'c giao. Nhln chung, trong näm 2018 cc thành viên Hi d
phdt buy
duoc ehe trách nhiêm vu eiia mmnh tO chuc tuyên truyn nhiêu iui dung
phong phii, thiêt thlrc gop phân cOng }-i dông cOa huven d'y manh tuyCr
truyên eáe chü tru'ong eüa Dáng, pbáp uit cda Nhà nuO'o tori ciirt. dt hiu
qua.
1-bat dng cüa di ngfl tuyCn truyn viên háp iut 0 5 xà hin cO 73
ngui, rni xã cO t 10 ngui den 17 ngrOi. Các tuyCn truyCn viên nhiêt tinE,
nãng dông dã tham gia tuyên truyCn nhiêu ehü truong cüa Dàr!g, phdp lut cia
Nhà nuó den vi Nhân dan trên dia bàn.
4. TInE hInh trin khai thrc hiên K hoach s 5753/KH-UBND ngày
1 9/9/2017 v trién khai thuc hin ChLrong trInh pM bin, giáo dic uháp 1ut
giai doan 2017-2021 trên dia bàn tinh Quâng Ngãi và các dC an, ice hoch
khác ye PBGDIPL:
- UBND huyên Minh Long dã ban hành K ho?ch sO 96/KH-UBND
ngày 16/i 1/2017 ye triên khai thixc hin C1mog tninh phO iCn, giáo diic
pháp 1ut giai don 2017 - 2021 trên dja bàn huynKê hoeh sO 107/lU-iUBNDngây 2 6/12/2017 ye triên khai thrc hin Eé an Xâ h5i !iOa cong tác
phO bién, giáo dtc pháp lu7 và tr g11 p pháp giat doQn 2017 - 2021" va
Kê hoch sO 12/KH-UBND ngdy 13/01/2018 ye vie trier! khai cOng tác
PBGDPL, chuân tiêp cn pháp iuât và bOa giái 6' co so' trCn da bàn huyêri
nàrn 2018, kêt qua dã thuc hin:
- UBND huyn tO che 05 Hôi nghi triCn khai 10 van bàn 1ut mO'i ',
tng s ngu'i tham d 640 luot ngui. PMi h vâi
eác xã t che 10
hôi nghi tuyên truyên ye Quyn con ngui thea Hin pháp nàm 2013 (thuc
d an COng uc quôc tê ye Quyên con ngui, quyen Dan six, chmnh trj và pháp
1ut Viêt Narn); Luât HOn nhân Va gia dinE nàm 2014, Luât Ho tch vd Nghi
djnh 110/2013/ND-C? ngày 24/9/20 13 cña ChInh phii quy dnh th phat vi
phrn hành chInE trong 1nh vrc bô tr tupháp, hânh chInh tu pháp, hon nhân
và gia dInh, thi hành dan sr, phá san doanH nghiOp, hop tác xã (thuc D an
'. Lut Trách nhiém bi thiàng ca Nhà mt&g Bo 1ut Hnh sc nám 2015 (s!th dói, b sung nm
2O17, Co 120 ngit&f thani d. Ludt An toàn thuc phOin và cOc van bOn huOng d017 thE hàn,', 159 ngu'&i thani
dg Lut TO t/ng Hlnh s nOin 2015; Lut TO chOc ca quai thOu tra hInh sr, LuOt Ihi ành lain gi 1gm
giam co 12 ngisoi tham dic Luat Quan ly su d mg rai sun cong Li at uan 1) no c iig Li' 11
Ouan ly si
dgng vO kh vOt lieu nO, cO 120 nguOi tham du; Ludt An thn.1; mang, cO 116 ngitOi tham c
1 ;
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"Giám thiêu tInh trQng tOo hOn vO hOn nhOn cn huyt thông Trctng 1;ng dông
vri
bOo dOn tc thié'u
mO hInh" Dan vtn khéo" dang k v5'i Ban
Huyn ly) cho can b ehI ch& 6' thOn và Nhân dan 5/5 x0 CO 1.150 luqt
nguOi tharn dir. To chiirc 02 Hi nghi tQp 1iun bôi du'ong nâng cao kiên thtirc,
k näng phO biên giáo due pháp 1uit cho dOi tuçmg là báo cáo vên pháp lut
Va tuyên truyên viên
xã, sO lut ngu'Oi :harn dir 180 ngu'ài tham chr.
- PhOi hçp vó'i Trung tam tiV giip pháp 1
nithc tinh tO chü'ctuyOn
truyên, trçi giüp pháp l cho 5/5 xà. PhOng Tu' pháp trçi'c tiêp t.iyOn truyOn, trci
gulp cho 4 thôn cIa xã Long MOn, 02 thOri cIa xã Long Mal (Du HQu, Tôi
Le Thu9'ng). Va to chIc tp huân, bOi dng nghip
nâng cao k nang
hôa giái cho 377 nguô'i là can bO ![ãnh do 6' xä, thOn và ha giái h
cIa
5/5 xã. Cap 45 dia tuyên truyêri Lut 1-iOn nhân và gia dirli, Lut Báo v,
phát triên rIng bang 02 thl ting (Hre, Crc) cho Dài truyOn thanh. ban van
boa xa VL các thôn trên da bàn (do Hi Lu'it gia tinh Qilng Ngäi phát
hành).
- Tharn gia k k& chu'o'ng trmnh phOi bgp vOl MIt trn, Pb nil', HI
NOng
thirc hin cOng tác tuyên truyên, tr' gilp pháp i, tu' van pháp
1ut, hOa giái 6' co sO', xay drng xã dt chuân tiOp cn pháp L4t và tiOp cOng
dan giái quyêt khiêu nai, cáo thông qua sinh hot chi tO hi 6' cc'
Tharn mu'u UBND huyri tO chIc hi ngh triOn khai QuyOt djnh sO
61 9/QD-TTg ngày 08/5/2017 cIa ThI tu'O'ng Chinh phil
xy dig xà dt
chuân tiêp c.n pháp 1ut, Thông Tir
07/2017/TT-BTP ngy 28/72017 quy
dnh vO diem sO, huO'ng dan each tInh diêri-i các chi tiOu tiCp cn pháp lut. Va
tO chIc hi nghj tp huân hithng dan each chârn diem xã dt chuân tiêp cn
pháp 1ut cho các thành phân lien quan có 95 ngu'O'i tharn dr,
- Ngoài ra, tuyên truyên phO bién giáo dtc pháp lut cüng duc tO chIc
thông qua nhiêu hInh thlc khác nhau nhx: tuyên truyCn thông qua tI sOch
pháp 1ut, hang näm UBND huyên dä dành mt kho'án kin}i phi dO mua bO
sung các dâu sách rnói ban hành, tuyOn truyOn qua quy u:ó'c thôn; treo bang
ron, khâu hiu tai các tuyOn du6'ng chinh tuyOn truyê:n nhãn tháng huO'ng Ing
ngày pháp lut Vit Nam, tniOn khai cuc thi viOt "Tim hiéu LuIt Hinh sy" có
513 bài tham gia. PhOi hgpv6'i dãi truyn thanli huyn,
day mnh tuyOn
truyOn qua h thông loatruyOn 02 lânItuân (vào thI' 3 và thl 7 IlOng tuân), mOi
lan 30 phlt (15 phlt tiêng Kinh Va 15 phlt ting H'rO). VO tham gia viOt bái
dua tin trOn cOng thông tin din tl cIa huyn.
- Ben canh do, Hi NOng dan huyên và co' s6' dà tO chIc 334 buôi tuyOn
truyOn vO'i 13.760 ngu'O'i tharn dr. Hmnh thlc tuyOn truyOn thông qua các hi
nghj, cuc h9p, sinh hoit Chi hôi, tp huân, sinh hot Câu lc be...
- i-1i
hip Phiinct huyn phOi hcp vO'i chInh quyOn. 1v1t trn và các
doàn the ti da phuo'ng lông ghép tO chIc cho phii n hgc tp cáo clil truong,
Nghi. quyêt cIa Bang, chInh sách pháp 1ut cIa N1iI nu'O'c; Lut HOn nhân vâ
gia dInh; Lut Bmnh dang gió'i; Lut PhOng chông bio Irc gia dinli; Lut Báo
ye rrng; Luât Bat dai; cOng tác phOng chOng dch hnh; cuc vn dng nguO'i
Vit Narn u'u tuen dIng hang Vit Narn; Nghj quyOi Hi ngh Trung uo'ng 6,
khóa XII; Ngày QuOc khánh 2/9 và ki nim 130 nàni
sinh Chil tjch TOn
so"
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Thrc Thing; "Tháng hành dng phOng, cthông ma tiy và dçit cao diem tuyên
truyên, tan cong trân áp ti phm, té nn ma tilty näm 2018; phôi hop tuyên
truyên các ngày 1, k nim ca Dat nuác, cüa Hi.... thu hut 10.878 1ut hi
viên, phi nf tharn gia h9c tip.
- COng an huyên TO chuc 03 HOi nghi quan ti1êt cac vn ban phap luât
mO'i ban hành den toàn the can b ohiCn s COng an huyn d riàm bat và ap
dung nhu Luât An iinh mang, Ltât Qiai1 ly, su dung .rü Lh vat lieu O,
Lut To ting HInh sr nãm 2015; Lust TO chic co' quan diCu tra hInh sr; Lut
Thi hành tarn giü', tam giam... 400 lucrt nguO'i tham di'.
- C Cap X, các dja phuo'ng dà phOi hçip vci cac ban ngành, Mt trn các
hOi doàn the tO chñ'c 258 hit truyCn truyn các chü truong c.ua Dàng, pháp
luât Nhà nuó'c den vó Nhân dan trên dia ban, cO 11.610 iu'o't ngu:O'i foam dr.
5 Thuc hin báo dam kinh phI ciTo cOng tác PBGL1L tbeo Thông tu'
lien tich sO 14/2 014/TTLT-BTC.-BTP ngài, 27/01/2014 va iuyet dinle sO
40/2014/QD-UBND ngày 19/8/2014: Nàm 2018 UBM) huy'r chi dac cc'
quan chuyên mon to chu'c thçrc hin ye ip dTx tcán kinh ii dam bào cho
cOng tác PBGDPL và Chuân tiêp cn phán 1ut là 150000.000dOng tu' nguOn
ngân sách dja phuo'ng.
Cap xä, trong näm 2018 dã duçic quan tam phân bO kiih phi cho hoe
dông tuyên truyên, phO biên giáo dc pháp lut, xã dt chuân tiCp cn pháp
iuât ta 24.000.000 - 29.000.000d/näm.
ILL Cong tác hOa giãi 0' co' sO'
1. COng tác tuyên truyên, phO biên vC chñ trtrong, duôtg lOi cfia Dàng,
pháp Lut cüa Nhà nithe thông qua tO bOa giài duç'c phát huy, và cOng tác tO
chü'c tp huân, bOi du'O'ng nghip vi, nâng cao k näng hOa giâi duprc quan
tam thuc hin cho 377 ngu'ai là can b lãnh dao 0 xa, thOn và hOa giài viên
cüa 5/5 xa trên dia bàn huyên.
2. Cong tác cüng cO kin tcàn tO hOa giái, bOa giài viên; hang närn
UBND huyn chi dao, hu0'ng dn UBND cáo xã tO chuc thirc hin. Tuy nhien,
trong näm 2018 tiêp ti,ic duy trI 43/43 to hOa giài và 302 hOa gai viCn, khOng
có hOa giài thay the, kin toàn.
3. BiCn soan, phát hành tài 1iu phuc vi cho cOng tác bOa giài O co sO';
ye tài lieu phiic v, phông Tu pháp huyn tiêp nhn tài lieu, sO hOa giài càa
SO' Tu pháp và cap dày dO cho các tO hOa giài dam bào de tic hin. Tuy
nhiên, viêc cap nhât sO boa giâi cña rnt sO tO chua thu'Ong xuyên, dày dO.
4.
ye kinh phi h trp' cho cong tác hOa giài; UBND các xà dä phân khai
kinh phI hôa giài 5.000.000d0ng/ nàrn tê h trç' cho cOng tác hOa giãi, tOng sO
kinh phi ho tr cho cOngtác hôa giái trCn dja bàn huyn là 25.000.000 dOng.
5. Cong tác tr kiêm tra, thông kC sO 1iu, so' kêt, khen thu'&ng ye hOa
giái:
- COng tác tir kim tra, so. kt, khen thuOng v bOa giài: UBNID các xà
chu'a thuc hiên.
- Cong tác thông ke sO lieu: 'UBND các xa tic hin thông kC báo cáo
thuOlTlg xuyên theo djnh kr quy djnn. Tuy nhiên, viêc cap nh.t sO 1iu mit sO
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xä chu'a dydii, chârn so vói thi gian quy dinE nén Phông Tu pháp gp khó
khän trong tong hçip gi báo cáo cp trén.
6. Vic phát buy vai trô nông c& ca UBMTTQVN vâ các tO chá'c
thành viên cüa Mat trân
T1c hin theo quy djxih cia pháp ][ut và theo Quy chê phi hçcp,
UBMTTQVN vá các 1ii, doân thi quan tarn phOi hçp. t10
cOng tác
cüng cô kin toàn các to hôa giáitrên dia bàn, tharn gia cOng tác tuyên truyên
phô bién ye chñ truo'ng, dithng 161 cüa Dng, pháp Lut cta Nh nuóc. Tharn
gia vic vn dng Nhân dan ti' giài quyêt các traiTh chap, man thuân trong gia
dInE, khu dan cu bang bin pháp hôa giâi..
7. Nhü'ng kêt qua dt du'ç'c trong qua trInh thic hbn IL4t hôa giãfl
o, co's
NhIn chung, ducc sir quan ram cOa các cap, các uganir tcig cong tc tO
chit'c thic hin pháp 1ut ye hôa giái 6 cc sO' và cac 'van hãi i b'nOrrg dan thi
hành dã dem 1i nhüng kêt qua tIch c17rc, n'c t boa giâi d pht huy dtrcc chi,irc
näng, nhiêm vu cua mirth thuc hiCn dung
dinE cua p np IL thEn gia hoa
giãi thânh cong CáC vi viçc xáy ra 0 CG sd, không dC trInh trng khidu ni kéo
dài, vu'at
và thành diem nóng. Các hOa giái viOn du'çc tip huân nâng cao
kiên thi.irc, k näng tr do dã gop phân nâng cao hiêu cjuá cong tac :l'io biOn, giáo
diic pháp iut thông qua tO boa giài, hInh thh trong rnOi cá nhãn ' thO'c
hành pháp luât, ' thd'c "song và lam vic theo I-liOn pháp vá phá luf;
phân phát huy sic rnnh di doân kOt toàn dan tc, gifi' gin vO ph±n buy các giá tr
van hóa truyOn thOng, tuo'ng than, tu'oiig ái, gidp nhau phát triOn birth tO, xOa dOi,
giám nghOo, xây drng da phu'ong ngây cãng giâu rnn1i, van ininb, On dinh an
ninh ti-at tu, an toàn xã hi ó dja phuung.
1111. Cong tác chun tip cin pháp llu@
F. TInE hInh triên khai quyOt djnh sO 619/QD-TTg, UBND huyn tO
chi.rc hôi nghi triOn khai huó'ng dn th'c hin Quyêt dnh sO 61 9/QD-TTg
ngày 08/5/20 17 cüa Thu tuóg ChinE phü
xây dirng xà dt chuân flOp cn
pháp 1u,t, Thông Tu so 07/2017/TT-BTP ngày 28/720 17 quy dinE
diem sO,
huOng dan cách tinh diem các chi tiOu flOp cn pháp Iut và các van bàn
huóng dan cho can b 5/5 xa ti-en da bàn huyn.
2. Thành 1p Hi dông dánh giá tiêp c.n pháp 1u.t gOrn có 7 thành
viên, và ban banE quy chê hot dông, phân cOng trách nhim cci the cho tfmg
thñh viên thic hin. UBND các xã cung d. ban hành KO hoch, to chOc trien
khai thrc hin và tO chuc tuyOn truyOn phO biên rng räi co cén b, nhân dan
trOn dia bàn.
3. Ket qua thçrc hin nhim vii xây drng cap xà dat chuân tiOp cn pháp
luât gán vOi tlurc hiên nhiêm vii xây dirng nông thOn mó'i, trcng do cii the
dánh giatieu chI thành phân 18.5 vO. xã dat chuân tiep cn pháp 1ut thuc tiOu
chi 18 vO He thông chInh trj và tiOp cn pháp 1ut cña B tiOu chI quOc gia
xã nOng thOn m0i giai doan 20 16-2020. Ngay ti,r dâu närn, san li triOn khai 0'
cap huyOn, UBND huyn dã chi dao UBND các xâ tiOp tirc xày drng kO
ho,ch, tO chirc triOn khai trong Can b, cOng chOc các b phn 0' xà và Nhan
dan trOn dia bàn, dã du'o'c IJBND xa quan tam tO ch0'c thu'c hin dOng b, cO
quNy

at

cap

chap

gop

ye

ye

ye

ye

phân cong ci the trách nhirn cho các b phân ohuyên mOn a xä phii trách
trng linh virc. Do do qua theo dôi và kiOm tra các xã thirc hin tuo'ng dOi tOt.
Hin nay TJBND các xã dang tiên hành râ scat châm diem gô'i thu tT1c ho so dê
ngh Hi dng dánh giá xà dt chuâri tiCp cn cüa huyn cong nhn xã dt
chuân tiêp can pháp luât näm 2018.
IV. 1JAN11 GIA CHUNG
1. I1u diem
Ngay tix dâu nãrn UBND huyn, cáo ban ngàrih lien quan, UBND các
xã dà cO sir quan tarn chi do kp thO'i vâ i5i hcp thrc hin tta cáo dcrn vj,
dja phu'ong. Dugc phân khai kinh hi chc ho?t dng tuyCn triiyOn. phO biên
giáo diic pháp lut, hda giái 0' co' scc Va chuân :iCp cn phap 1u.t ngay tir dâu
nan, nCn cáo da phuo'ng dã chñ ding xáy d'ng chu'oiig trinu bo?t dng dt
du'cc hiu qua.
Co quan thu'ng trirc, b phin thain muii ye cOng :ac tuyen truyên.
phô biCn giáo djc pháp 1ut dã chu dng len chu'ong trInh, them mu'u kp thO'i,
ni dung sat vád tinh hInh thirc tê, nhim v chIrth tr Oa phuaig. Du'çc cáo
cap, các ngành quan tam triên khai dOng b, phOi hgp chat ch, toân din trCn
các linh vrc cong tác, mi dOi tuçmg, dc bit là dOi tu'ç'ng dc th2i, hip thi cu
the hóa các chü truo'ng cüa Dâng, chInh sách pháp 1ut Nlia mr±ic dCri can b,
nhân dan trên dia bàn.
- Báo cáo viên pháp luât, thành viCn I-Ii dôrig PFIPBCDPL huyn và
tuyCn truyên viên pháp 1ut cña xà dup'c tp huân nâng cao kiCn thilrc, k náng
phO biCn giáo diic pháp lut, kjp thO'i närn bat các chu tru'cing cüa Dãng, pháp
1ut Nhà nuó'c dê thirc hin chilrc näng, nhirn vi cüa mInh.
- Can bô, Nhân dan nâng cao nhn 1hirc chü truo'ng cüa Dãng, pháp lut
Nhà nu'ac, thilrc chap hành duçic nâng 1Cn, darn bão các uy dnh cOa Ding,
pháp 1ut duçic thirc hin nghiêm rninh, gop ph.ân darn bâo quyCn, ip'i Ich hçp
pháp cáa tO chu'c, cá nhân và tü' do dã gép phâri On dnh an ninh chInh tr, trt
tr an toàn xâ hi O da phucrng.
2. llin che, khó khãn
-. Ben cnh nhfimg kt qua dtt du'çic, cOng tác tuyên truyên, ph biên,
giáo diic pháp lut vn con mt so hn chê nhu : cOng tao tuyOn truyên chü
yêu tp trung a mt sO Co quan cO chü'c n.ng tuyCn truyCn;
- HInh thirc tuyCn truyên chua duccc da dng, phoig phi.
- Näng lirc cüa dOi ngü Báo cáo viCn, tuyên truyên viêr pháp lut cüng
nhu các hôa giái vién cüa tO hôa giái cOn htn chê.
- Kinh phi dành cho cOng tác phO biCn giáo diic pháp lut, hOa giài ccc
sO', xay dçrng xã dt chuân tiêp cn pháp 1ut con hn chê, nhâ' laO' cap co So'.
- COng tao xây dxng kê hoach, tham mu'u cho ãnh do (cap xa) mt sO
dja phuo'ng chua kp thO'i.
3. Nguyen nhân hn chê
- Nhiêm vu Báo cáo viên, tuyên viCri pháp 1ut là nhim v kiOm nhim
nén dOi klii chua có nhiCu thO'i gian nghiCn clru dO thrc hin cOng the tuyên
truyOn, hOa giài viOn cue tO hôa giài là nhmg quail chung uu tu 0' cot sO' duçic
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giâi thiu tharn gia các hoat dng cia xà, thôn. Do do phn no h?n CcIe ye k
nàng, kiên thrc pháp 1ut.
So lucrng, näng lirc rnt sO cOng chi'c han chê, kliôi iu'Q'ig ccng vic
nhiêu.
- Mt sO da phuong chu'a quan tarn diirg rnirc den COng tác tuyCn
truyên, phO biên giáo diic pháp 1ut.
4. Kiên nghj
- SO' Tu' pháp kien ngh cp CO thi1TI quyên tinh cn qvan tarn phan bO
kinh phI cho hoat dng phO biên giáo dc phap
tO hOa gi., xây dirng xa
dt chuân tiêp cn vó'i rnd'c cao hon dO có nguOn chi cilo các :io.t dng tuyOr±
truyên. phO biOn da dng, phong ph hon.
SO Tu pháp kiOn nghi c cO thrn quyn quLan tarn hO :rQ' rnt phar
kinh phI cho di ngü báo cáo viOn pháp lu cap huyn và tyOn truyOn iiiOn
cap xà,
-. Sd Tir pháp mo lop tp hun hOi duO'ng kiên thrc pháp
k nãng
cho di ngü Báo cáo viOn, tuyOn truyOn viOn phip iut va J1iOa giái 1 /iOn o ccr
sd.
TrOn dày, là nôi dung Báo cáo kOt qua thic hin cOng tao phO bn, giáo
diic pháp luât, hôa giâi 0' co' Sd Va chuân tiOp cn pháp h4t 11am 2018 trên dja
bàn huyn Minh Long./.
No'i izhâ:

S Tu' pháp tinh;
- CT. PCT UBND huyn;
- Phông Tu' php;
- VP: CPVP;
- Lu'u: VT.
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