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BÁO CÁO 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  năm 2017, Quý I năm 2018. 

Phương hướng năm 9 tháng cuối năm 2018 
 

 Thực hiện Thông báo số 21/TB-HĐPH ngày 16/4/2018 của Hội đồng phổ 
biến giáo dục pháp luật về thông báo chương trình làm việc làm việc của Hội 
đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 
báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2017, quý I năm 2018 như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 

1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. 

  Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 
sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; 
Ủy ban nhân dân huyện ban hành các kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 01 tháng 
03 năm 2018 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ( 
PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện 
hương ước, quy ước năm 2018. Trên cở sở kế hoạch UBND huyện, Hội đồng 
phổ biến đã ban hành các văn bản  để triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật (PBGDPL) kịp thời, có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác 
PBGDPL, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước 
đến với cán bộ và Nhân dân. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 

1. Kết quả xây dựng và củng cố tổ chức, cán bộ làm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

Hội đồng PHPBGDPL huyện đã được kiện toàn 26 thành viên, các thành 

viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, lực lượng báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL tại các cơ quan đơn 

vị, tổ chức đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được tập 

huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hoạt động hoà giải ở cơ sở tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo, các tổ viên tổ hòa giải được cập nhật kiến thức pháp 

luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; bên cạnh đó còn có đội 

ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác PBGDPL đông đảo của các ngành, các tổ 

chức đoàn thể tuyên truyền các quy định của pháp luật đến nhân dân. 

  Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền 
viên pháp luật ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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Trong năm 2017 và quý I năm 2018 , các xã đã củng cố, kiện toàn. Hiện nay, số 
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã gồm 224 đồng chí, trong đó: trình độ chuyên 
môn luật có 37 đồng chí; chuyên môn khác 159 đồng chí. Đa số tuyên truyền 
viên pháp luật có kinh nghiệm và đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ và kiến thức 
pháp luật. 

2. Nội dung, hình thức phổ biến. 

- Qua tổng hợp số liệu báo cáo của cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
về công tác PBGDPL trong năm 2017 và quý I năm 2018 tập trung vào những 
văn bản pháp luật như: Cụ thể triển khai Hiến pháp năm 2013, Luật Hộ tịch, 
Luật ban hành văn bản QPPL;  Bộ Luật dân sự, bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Tố 
tụng hành chính; Luật phòng chống, buôn bán người; Luật phòng chống, tham 
nhũng; Công ước ASEAN về phòng chống khủng bố; Công ước liên hiệp quốc 
về phòng, chống tội phạm; Luật cư trú; Luật giao thông đường bộ; Luật chăm 
sóc, giáo dục trẻ em; các văn bản pháp luật phòng chống ma túy, mại dâm, 
phòng cháy, chữa cháy, phòng chống các tệ nạn xã hội; Luật Hoạt động giám sát 
của Quốc hội và HĐND các cấp; Nghị Định 34/CP về quy chế khu vực biên giới 
dất liền của nước CHXHCNVN; Nghị định số 112/CP về quy định quản lý cửa 
khẩu biên giới đất liền; 3 văn kiện pháp lý về biên giới; xây dựng tủ sách pháp luật 
góp phần trang bị cho đội ngũ tuyên truyền viên những kiến thức cần thiết trong 
quá trình thực hiện công tác và một số văn bản như Nghị quyết của HĐND huyện 
và xã về phát triển kinh tế… 

+ Tổng cộng có 1948 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực 
hiện trong năm 2017 trên địa bàn huyện, với 21. 363 lượt người tham dự. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” 

Thực hiện Công văn số 690/UBND-NC ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, để 
thực hiện thống nhất, có hiệu quả Ngày pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện đã 
ban hành Công văn số 665/UBND-TP, ngày 16/8/2017  về việc  triển khai Ngày 
pháp luật năm 2017, trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
đã tổ chức triển khai tuyên truyền lồng ghép với các họp cơ quan, đoàn thể, phổ 
biến các văn bản pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức. Mô hình 
“Ngày pháp luật”  đã đi vào nề nếp, có chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả tích 
cực, hình thành thói quen tìm hiểu, học tập và nghiên cứu pháp luật trong cán 
bộ, công nhân viên chức và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã 
nghiêm túc triển khai thực hiện định kỳ tổ chức sinh hoạt hàng tháng với nhiều 
nội dung và hình thức phong phú, tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan  
trực tiếp đến công việc, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 
như: Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Dân sự; Luật Giao thông đường bộ, Luật 
Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em,… và các văn bản pháp luật mới ban hành, 
góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân. 

-  Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm văn hóa, thể 
thao và truyền thông huyện đã tổ chức thực hiện được 36 tin, 12 phóng sự có nội 
dung tuyên truyền pháp luật, xây dựng 30 chuyên mục với thời lượng 10 phút/1 
chuyên mục, phát sóng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, nội dung chủ yếu 
liên quan đến công tác chấp hành pháp luật, phổ biến các văn bản pháp luật, phổ 
biến Hiến pháp năm 2013, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi; Luật Giao 
thông đường bộ và an ninh trật tự....các Nghị quyết của Đảng đang thực hiện 
mang tính thời sự và được người dân quan tâm, thực hiện. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên toà xét xử lưu động: Tòa 
án huyện đã đưa ra xét xử lưu động trên 08 vụ án điểm hình trong các lĩnh vực  
mua bán trái phép chất ma túy, trôm cắp tài sản, buôn lậu tại cơ sở. Thông qua 
các phiên tòa xét xử công khai, đặc biệt là xét xử lưu động đã góp phần tuyên 
truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật tới những người tham dự, 
được cấp uỷ, chính quyền cơ sở và Nhân dân đồng tình. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức khác: Các loại 
hình phổ biến, giáo dục pháp luật khác như: Thông qua biểu diễn nghệ thuật, 
chiếu phim lưu động, tuyên truyền bằng xe lưu động, ký cam kết chấp hành các 
quy định của pháp luật tiếp tục được các cấp các ngành tổ chức triển khai sâu 
rộng trong cộng đồng dân cư từ huyện đến cơ sở. Sử dụng panô, áp phích, băng 
zôn, xuống đường tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, không 
vi phạm trật tự an toàn xã hội đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Chủ trương, 
Chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước.  

Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện thông qua 
hình thức thích hợp phù hợp với các nội dung môn học đã mang lại hiệu quả 
trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là học sinh.  

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp; hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 
hoạt động thanh tra, kiểm tra; hoạt động thi hành án; hoạt động xây dựng cơ 
quan văn hoá, gia đình văn hoá; các lễ hội truyền thống, các hoạt động giao lưu 
văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tiếp tục góp phần tuyên truyền có hiệu quả các 
chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ và nhân 
dân trên địa bàn huyện. 

3. Công tác tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, quy ước, hương 
ước. 

  Chuẩn tiếp cận pháp luật: Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Ủy 
ban nhân dân huyện đã ban hành triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 
21/6/2917 về triển khai quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật và Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ) và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 
08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật 
của người dân ở cơ sở qua đó có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế pháp luật, 
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bảo đảm đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện và phát 
huy quyền lợi ích hợp pháp  của người dân tại cơ sở, phát huy vai trò của 
pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong năm 2017 Hội đồng đánh giá chuẩn 
tiếp cận pháp luật đã công nhân 04 xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước: Năm 2015 hương ước, 
quy ước của 305/305 thôn bản, khu phố đã được UBND huyện công nhân. Các 
bản hương ước, quy ước hiện hành đều đảm bảo phù hợp chính sách pháp luật 
và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Để đảm bảo đúng với quy định 
của pháp luật đầu năm 2018 UBND huyện đã ban hành kế hoạch gửi UBND các 
xã, thị trấn đề rà soát, sủa đổi bổ sung hương ước, quy ước, hiện nay UBND các 
xã, thị trấn đang thực hiện thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung. 

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xây dựng, quản 
lý và khai thác Tủ sách pháp luật. 

Hiện nay, 100% UBND xã, thị trấn đều đã xây dựng được Tủ sách pháp 
luật hoặc ngăn sách pháp luật trong tủ sách chung đặt tại trụ sở cơ quan, với số 
lượng từ 180 cuốn sách pháp luật trở lên và nhiều loại ấn phẩm khác như sách 
hỏi đáp pháp luật, Báo pháp luật, tạp chí pháp luật. Bên cạnh Tủ sách truyền 
thống, các cơ quan, đơn vị đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác văn bản 
quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu pháp luật do các nhà mạng cung 
cấp và mạng Internet để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị mình. 
Trong thời gian qua, hầu hết UBND các xã, thị trấn đều sử dụng dịch vụ internet 
trong xử lý công việc và tra cứu văn bản. Thông qua khai thác tủ sách pháp luật 
đã giúp cho cán bộ, công chức giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, 
đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của nhân dân. 
Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật tại một số đơn vị, đặc biệt 
là tại cấp xã; việc bố trí và quản lý tủ sách chưa thuận lợi cho người dân tiếp cận, khai 
thác chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. 

5. Về công tác hòa giải ở cơ sở. 

Trên cơ sở Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, 
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2018 
thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn huyện cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh. 

Hòa giải ở cơ sở được kiện toàn đến nay 23/23 xã, thị trấn có 305 tổ hòa 
giải thôn, bản, khu phố, trong năm tiếp nhận 313 vụ ( số tiền đã chi trả 62. 
600.000); Trong đó hòa giải thành là 224 vụ chiếm 78%, số vụ hòa giải không 
thành là 69 vụ chiếm tỷ lệ 22%. Nội dung hoà giải chủ yếu là những tranh chấp, 
xích mích nhỏ trong nội bộ nhân dân về đất đai, đồi rừng, tài sản,... thông qua đó 
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các hoà giải viên đã trực tiếp tuyên truyền được nhiều quy định của pháp luật góp phần 
làm giảm thiểu số lượng đơn thư khiếu nại vượt cấp.  

Trong quý I năm 2018 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiếp nhận 60 vụ, 
trong đó hòa giải thành 39 vụ ( đạt 65%) hòa giải không thành 21 vụ  (đạt 35%). 

Thực hiện Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND 
tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Trong năm phát sinh 313 vụ Ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung kinh phí 
cho UBND các xã, thị trấn để chi trả thù lao cho tổ hòa giải ở cơ sở, tổng số tiền 
là: 62.600.000, đồng. (QĐ số 4693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 
huyện). 

- Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết UBND huyện trong năm 2017 là 47 
đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại và 46 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Đến nay 
đã giải quyết được 43/47 đơn, đạt tỷ lệ 91,49%, còn 04 đơn các phòng ban 
chuyên môn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Số đơn không thuộc thẩm quyền 
giải quyết là 38 đơn, UBND huyện đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ 
quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. 

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư tại Ủy ban nhân dân các xã: Tổng số đơn nhận 
trong năm 2017 là: 86 đơn, đơn năm trước chuyển sang 09 đơn. Đơn thuộc thẩm 
quyền 95, đã giải quyết 65/95 đơn, đạt 72,2%, số đơn còn lại đang giao bộ phận 
chức năng tham mưu giải quyết. 

6.  Về công tác kiểm tra PBGDPL năm 2017. 

 Trên cơ sở kế hoạch, trong năm 2017. Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 
PBGDPL huyện tham mưu giúp UBND huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả  
thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị xã như: xã Đào Viên, xã 
Quốc Việt, xã Hùng Việt, xã Hùng Sơn, xã Kim Đồng, xã Quốc Khánh, xã Tân Minh. 

Qua đó, nhằm củng cố kiện toàn và năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác 
PBDGPL, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gắn với thực hiện Đề án “Củng cố, kiện 
toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu 
đổi mới đất nước”. 

Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và 
đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành luật. 

 7. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất  cho công tác PBGDPL. 

 Về nguồn kinh phí năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã cấp chung từ 

ngân sách nhà nước dành cho công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật là 

70 triệu đồng, Năm 2018 là 50 triệu đồng. Kinh phí cấp cho công tác PBGDPL 

tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng từ kinh phí chi thường xuyên của 

mình để thực hiện.  

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN 
TẠI, NGUYÊN NHÂN. 

 1. Kết quả đã đạt được. 

Trong năm 2017, Hội đồng PHPBGDPL đã tổ chức hội nghị triển khai các 

văn bản pháp luật có hiệu lực và các văn bản khác tới toàn thể nhân dân. Các cơ 



 6 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 

tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung 

pháp luật; Luật mới ban hành và các văn bản dưới luật, đồng thời đã có nhiều hoạt 

động triển khai công tác phổ biến, giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của cơ 

quan, đơn vị.  

 Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã 

có những bước chuyển biến tích cực, các hình thức và biện pháp PBGDPL được 

áp dụng thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tuyên 

truyền. Công tác PBGDPL đảm bảo tính liên tục, có hệ thống, gắn công tác 

tuyên truyền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thông 

qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ và nhân dân huyện đã nhận 

thức rõ về quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật. Ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế, ổn định 

trật tự xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.  

2. Một số khó khăn, hạn chế. 

 Công tác chỉ đạo, triển khai PBGDPL còn chưa được thường xuyên, việc 
triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đôi lúc chưa kịp thời. 
Một bộ phận cán bộ, nhân dân còn chưa chủ động tìm hiểu pháp luật. 

 Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở thường xuyên biến động. 

  Việc khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn chưa thực sự hiệu quả, 
kinh phí đầu tư mua sắm trang bị đầu sách ít, người dân chưa chủ động tìm hiểu 
pháp luật, chỉ khi có các nhu cầu phát sinh do tranh chấp, do lợi ích bị ảnh 
hưởng, do liên quan đến các chính sách xã hội,... thì mới tìm nghiên cứu, còn 
chủ yếu là cán bộ, công chức của xã sử dụng, tìm đọc. Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên 
truyền pháp luật của một số báo cáo viên chưa đạt yêu cầu, chủ yếu vẫn thực 
hiện phổ biến một chiều; hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn, thuyết phục. 

Hoạt động của một số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về nghiệp vụ 
tuyên truyền chưa đạt yêu cầu, chủ yếu vẫn thực hiện phổ biến một chiều; hình 
thức tuyên truyền chưa hấp dẫn, thuyết phục. 

  3. Nguyên nhân. 

 Kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp xã còn nhiều hạn 
chế và chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian tham gia công tác chưa được thường xuyên. 

 Công tác hòa giải ở thôn bản, khu phố tuy được duy trì nhưng số vụ việc 
đạt chưa cao do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. 

  Một số cơ quan đơn vị chưa có sự chủ động trong công tác phối hợp nên 
một số hoạt động của công tác PBGDPL vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ nét. 

5. Đề xuất, kiến nghị  

- Đề nghị mở các lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. 

- Biên soạn các tài liệu như tờ rơi, tờ gấp ngắn gọn, dễ hiểu thiết thực với 
người dân. 
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V. PHƯƠNG HƯỚNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 THÁNG 
CUỐI NĂM  2018. 

1. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển 
khai; các kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL đã ban hành; kịp thời tuyên 
truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành của Trung ương và của tỉnh.  

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn 
huyện tổ chức thực hiện tốt mô hình “Ngày pháp luật”, xây dựng ý thức tôn 
trọng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trên địa 
bàn huyện. 

3. Tăng cường chỉ đạo củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 
hoà giải ở cơ sở và hoạt động quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, chuẩn tiếp 
cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn. 

  4. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, đào tạo cán bộ làm công tác 
PBGDPL; tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.  

 5. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm 
và biểu dương, khen thưởng để làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 
2017 và quý I năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2018 
của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện ./.  

 
Nơi nhận: 
-  Sở Tư pháp;  
- Chủ tịch, Các Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phòng ban chuyên môn;   
- Chánh, Phó Chánh văn phóng HĐND-UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện.       
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG PH PBGDPL  
CHỦ TỊCH  
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