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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2021; Quyết định số 09/QĐ- HĐPH ngày 11/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối
hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh năm 2021; Quyết định số 82/QĐ-HĐPH ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Hội
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư
pháp kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 6 tháng đầu năm
2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng và tư vấn cho
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật
a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động của Hội đồng
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Hội đồng
phối hợp PBGDPL Trung ương. Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh xây dựng Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh năm 2021, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch
Hội đồng ban hành để triển khai thực hiện1; tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 06 đơn vị về thực hiện công tác PBGDPL, hòa
Công văn số 15/HĐPH ngày 03/3/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh lấy ý kiến thành viên Hội đồng và Tổ
thư ký đóng góp Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021; Quyết định số
09/QĐ-HĐPH ngày 11/3/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021.
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giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20212. Hội đồng
phối hợp PBGDPL cấp huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực
hiện các hoạt động của Hội đồng năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 1).
Hội đồng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị là
thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ
PBGDPL theo Kế hoạch đề ra3; nhất là phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc
hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 20214; phổ biến pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn tỉnh5; phổ biến quy định, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, phát động và đôn đốc tham gia tốt Cuộc thi trực tuyến tìm
hiểu pháp luật về bầu cử (toàn tỉnh có trên 1.700 lượt người dự thi)6… Các thành
viên Hội đồng tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành
phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 gửi Bộ Tư pháp
(Báo cáo số 104/BC-STP ngày 13/5/2021 của Sở Tư pháp tổng hợp kết quả góp ý
kiến đóng góp).
b) Tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các cơ quan,
đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được
giao phối hợp xây dựng, tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh
ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 như:
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Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 02/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn
kiểm tra 06 đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; Ủy ban nhân dân huyện
Duyên Hải.
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Công văn số 23/HĐPH ngày 26/3/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện Kế hoạch
hoạt động của Hội đồng năm 2021.
4
Công văn số 07/HĐPH ngày 25/01/2021 của Hội đồng hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021 gồm: Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm
2020; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020; Luật Người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi
rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm
2020; 09 Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV...
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Công văn số 182/STP-VBPB&TDTHPL ngày 25/02/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền,
phổ biến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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Công văn số 262/STP-VBPB&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp phát động Cuộc thi trực tuyến “tìm
hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Công văn số 31/HĐPH ngày 28/4/2021
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân”.
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+ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Hội đồng phối
hợp PBGDPL tỉnh gồm 47 thành viên do thay đổi vị trí công tác, nghỉ hưu7.
+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai,
phổ biến 12 Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 trên địa bàn tỉnh8.
+ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2021.
+ Công văn số 445/UBND-NC ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo
tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển
khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp;
hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
+ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh hưởng ứng
Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính
trên địa bàn tỉnh năm 2021.
+ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc
UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.
+ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh triển khai thi
hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi,
biêu, phường trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh tuyên
truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông đại chúng và hệ thống
thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn
bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh.
8
Gồm: Luật Chứng khoán năm 2019; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
năm 2020; Luật Thanh niên năm 2020; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Luật Đầu tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
năm 2020; Luật sửa, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020.
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+ Công văn số 416/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh triển
khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
+ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức các
hoạt động tuyên truyền hưởng ứng 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
(04/10/2001-04/10/2021).
+ Công văn số 1563/UBND-NC ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo
thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy.
+ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 24/3/2021 của BCĐ Phòng, chống tội
phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về phòng,
chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên
quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực
hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng
cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
+ Công văn số 701/UBND-KGVX ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo
triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện
chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.
+ Công văn số 1552/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh chỉ
đạo tăng cường các biện pháp pháp phòng chống xâm hại trẻ em.
+ Công văn số 1650/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh tổ
chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.
+ Công văn số 902/UBND-KGVX ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo
triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ
về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
+ Công văn số 960/UBND-NC ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh
+ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND ban hành Đề
án tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật cơ sở giai đoạn
2021-2025.
+ Công văn số 11/BCĐ ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ
sinh an toàn thực phẩm tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ
độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021.
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+ Công văn số 1048/UBND-NC ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về việc
tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí toàn quốc.
+ Kế hoạch số 757/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người
tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn tỉnh.
+ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh triển khai
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh.
+ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 20212025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
+ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định
2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng
cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
+ Công văn số 1687/UBND-NN ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất tại văn bản số 04/VBHNBTNMT ngày 04/5/2021.
+ Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về tuyên truyền công tác bầu cử;
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-199…
2. Công tác phối hợp PBGDPL của các thành viên Hội đồng
- Căn cứ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh. Các sở,
ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là các
cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa
thành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
PBGDPL theo trách nhiệm, phạm vị quản lý, tập trung tuyên truyền, phổ biến 12
Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021, 07 Luật và 09 Nghị quyết đã được
Quốc khối khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
bằng nhiều hình thức đạt kết quả quan trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức tiếp
công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ
tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa
bàn tỉnh ….
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bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt
đẹp.
- Về phối hợp của các thành viên Hội đồng triển khai, tổng kết thực hiện
Chương trình công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về PBGDPL
ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ. Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng
hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình công tác PBGDPL giai đoạn
2017-2021 và các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tư pháp tổng hợp
trình UBND tỉnh trong tháng 7/2021 để báo cáo Bộ Tư pháp theo Công văn số
1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 của Bộ Tư pháp10.
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng tủ sách pháp luật, Kế hoạch,
văn bản chỉ đạo của UBND và hướng dẫn của Sở Tư pháp11; các cơ quan, đơn vị,
địa phương triển khai thực hiện đúng quy định, chỉ duy trì Tủ sách pháp luật trong
lực lượng vũ trang nhân dân và xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc huyện nghèo. Toàn
tỉnh hiện có 73 Tủ sách pháp luật tiếp tục duy trì thuộc đối tượng quy định tại
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong
đó có 12 Tủ sách bố trí tại xã đặc biệt khó khăn12; có 61 Tủ sách pháp luật trong
lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh)13; các xã còn lại không thuộc đối
tượng tiếp tục duy trì thì được sáp nhập Tủ sách pháp luật vào Thư viện hoặc điểm
Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng của xã hoàn thành cuối năm
2020 theo quy định.
- Về phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày
26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”
và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai
thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên
quan xây dựng hoàn thành và vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh, thường xuyên cập nhật, đăng tải nhiều tài liệu, thông tin để
phổ biến pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cấp Trang
thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng Chuyên
mục PBGDPL cập nhật, đăng tải thông tin, tài liệu PBGDPL đầy đủ, kịp thời cung
cấp thông tin pháp luật cho người dân tiếp cận. Sở Tư pháp phối hợp Trung tâm
10
Công văn số 623/STP-VBPB&TDTHPL ngày 07/6/2021 của Sở Tư pháp gửi các sở, ngành tỉnh có liên quan và
UBND cấp huyện yêu cầu báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án PBGDPL
kèm theo Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh.
11
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐTTg; Công văn số 2109/UBND-NC ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg; Công văn số 697/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/4/2020 và Công văn số 209/STPVBPB&TDTHPL ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.
12
Gòm 12 xã: Thuận Hòa, Trường Thọ, Nhị Trường, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn thuộc huyện Cầu Ngang; xã Đa
Lộc, Hòa Lợi thuộc huyện Châu Thành; xã Thanh Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên thuộc huyện Trà Cú; xã Đôn xuân,
Đôn Châu thuộc huyện Trà Cú) theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025.
13
Gồm: Bộ đội Biên phòng 06 Tủ sách, quân sự 19 Tủ sách, Công an 36 Tủ sách pháp luật.
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Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng dẫn cho
trên 100 cán bộ, công chức quản trị và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện về
cập nhật tài liệu, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật đăng tải trên Chuyên
mục PBGDPL của Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương14; hướng
dẫn tổ chức tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh để báo
cáo Bộ Tư pháp theo thời gian quy định15.
- Về phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg
ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch
số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020 tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, đề ra nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ PBGDPL
theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư;
bám sát nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cụ thể hóa
đưa nội dung vào kế hoạch hoặc lồng ghép vào chương trình, văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn công tác PBGDPL để triển khai thực hiện theo trách nhiệm phạm vi
quản lý theo thời gian Kế hoạch đề ra16.
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng
dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021, Sở Tư
pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND
ngày 07/6/2021 hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, theo đó các
cơ quan, đơn vị, địa phương xác định trọng tâm nội dung, hình thức, thời gian thực
hiện tập trung cao điểm vào tháng 10 và tháng 11/2021 để cụ thể hóa thành kế
hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp17.
- Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho 1.000 báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã nhằm nâng cao
năng lực cho đội ngũ này phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
theo nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, địa phương18. Tổ chức
PBGDPL bằng hình thức xây dựng tiểu phẩm thực hiện 04 “Phiên tòa giả định”
gồm: Tiểu phẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lĩnh vực họ, hụi, biêu, phường; Tiểu phẩm vụ án
Theo Giấy mời số 17/GM-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp về tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác PBGDPL năm 2021.
15
Kế hoạch số 109/KH-STP ngày 19/4/2021 của Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021. Công văn số
429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 23/4/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2021 và tổng kết Đề án
giai đoạn 2019-2021.
16
Vai trò, trách nhiệm cơ quan chủ trì được UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2373/KH-STP
ngày 16/12/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về thực hiện
Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
17
Tờ trình 136/TTr-STP ngày 31/5/2021 của Sở Tư pháp trình UBND dự thảo Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp
luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp
luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
18
Kế hoạch số 100/KH-STP ngày 07/4/2021 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL
và lồng ghép PBGDPL các chuyên đề pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2021.
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về tội “Giết người hoặc cố ý gây thương tích”; Tiểu phẩm vụ án về tội “Vi phạm
quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Tiểu phẩm vụ án về tội “Mua bán trái
phép chất ma túy”19. Phối hợp Đài Phát Thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng
chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” thực hiện 06 kỳ/năm, thời lượng 10-15
phút/chuyên mục20; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Luật gia tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân
dân tỉnh…thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở theo
chương trình, kế hoạch ký phối hợp21, tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải
ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đính kèm số liệu PBGDPL của các thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh 06
tháng đầu năm 2021 theo Biểu số 09d/BTP/PBGDPL ban hành theo Thông tư số
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3. Công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở
- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản
hướng dẫn thi hành, Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 11/3/2021
của Chủ tịch Hội đồng ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh năm 2021, Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội
ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp ban
hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các
nhiệm vụ phối hợp trong việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở theo
Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế
phối trong việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh22; tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng được 1.800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở, cung cấp tài
liệu công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh23. Kết
Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp về PBGDPL bằng hình thức tổ chức thực hiện 04
“Phiên tòa giả định” năm 2021, tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng.
20
Kế hoạch số 24/KHPH-STP-ĐPT&TH ngày 25/01/2021 của Sở Tư pháp và Đài Phát Thanh và Truyền hình
Trà Vinh phối hợp thực hiện chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” năm 2021.
21
Kế hoạch phối hợp số 393/KHPH-STP-HLHPN ngày 16/3/2018 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép
giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022. Kế hoạch phối hợp số 1508/KHPH-STP-HLG ngày 11/10/2018
của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh phối hợp trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý và tư vấn
pháp luật giai đoạn 2018 - 2023. Kế hoạch số 140/KHPH-HND-STP ngày 26/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh và Sở
Tư pháp thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý năm 2021. Chương trình số 01/CTPH-MTTQ-TTr-TP-HLGĐLS ngày 28/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội
Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở. Kế
hoạch phối hợp số 775/KHPH-STP-TAND ngày 06/6/2019 của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023.
22
Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp thực hiện Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày
08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở
cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh năm 2021. Công văn số 261/STP-VBPB&TDTHPL ngày 15/3/2021 của
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021. Công văn số 486/STPVBPB&TDTHPL ngày 11/5/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
trước, trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…
23
Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 19/3/2021 của Sở Tư pháp tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải
ở cơ sở cho 3.400 hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021.
19
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quả xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở toàn tỉnh tổng số có 71 tập
huấn viên hòa giải ở cơ sở (trong đó tập huấn viên cấp tỉnh 05, tập huấn viên cấp
huyện 66)24 đã được tập huấn, bồi dưỡng theo Bộ tài liệu mới ban hành theo Quyết
định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cấp huyện
chọn 20 xã có tỷ lệ hòa giải thành dưới 70% để chỉ đạo điểm, hỗ trợ, tạo điều kiện
giúp các xã thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở25.
Tính đến thời điểm báo cáo, các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 652
vụ, việc; đưa ra hòa giải 608 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 447 đạt tỷ lệ
73,52%, hòa giải không thành 161 chiếm tỷ lệ 26,48%, còn lại 44 vụ, việc tiếp tục
xác minh đưa ra hòa giải.
(Đính kèm số liệu hòa giải theo Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL
ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp).
4. Công tác PBGDPL thông qua hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 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 ngày 28/7/2017 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp
cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp ban hành các văn bản hướng dẫn UBND
cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện tốt 05 Tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật26, góp
phần hoàn thành tốt chỉ tiêu 18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) của Tiêu chí 18
(Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Theo trách nhiệm được giao
phụ trách quản lý nhà nước, Sở Tư pháp tham gia đầy đủ các Đoàn công tác của
tỉnh kiểm tra, đánh giá, xác nhận cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Sở Tư
pháp đã xác nhận 03 xã27 thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 đạt chỉ tiêu
18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) của Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp
cận pháp luật) thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới; xác nhận 10 xã28 thực hiện tiêu
chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 đạt chỉ tiêu 18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật) của Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) thuộc Bộ Tiêu

24
Gồm: thành phố Trà Vinh 06 người; thị xã Duyên Hải 08 người; huyện Cầu Ngang 08 người; huyện Càng
Long 07 người; huyện Châu Thành 08 người; huyện Tiểu Cần 08 người; huyện Trà Cú 07 người; huyện Duyên Hải
06 người; huyện Cầu Kè 08 người.
25
Trong đó: huyện Tiểu Cần 03 xã; huyện Châu Thành 02 xã; huyện Cầu Ngang 02 xã; huyện Trà Cú 05 xã;
thành phố Trà Vinh 06 (05 phường, 01 xã); huyện Càng Long 02 xã.
26
Công văn số 184/STP-VBPB&TDTHPL ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
27
Gồm xã Hiệp Hòa, Mỹ Hòa thuộc huyện Cầu Ngang; xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải.
28
Gồm xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ Đông thuộc huyện Cầu Ngang; xã Hưng Mỹ thuộc huyện
Châu Thành; xã Thạnh Phú, An Phú Tân, Ninh Thới thuộc huyện Cầu Kè; xã Tân Hòa thuộc huyện Tiểu Cần; xã An
Trường, Nhị Long Phú thuộc huyện Càng Long.
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chí xã nông thôn mới nâng cao gửi Ban Chỉ đạo tỉnh để hoàn chỉnh thủ tục lập hồ
sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.
- Về công tác phối hợp kiểm tra, Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật năm năm 2021 đối với 14 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và
nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm: xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc thuộc
huyện Châu Thành; xã Thanh Sơn, An Quảng Hữu, Tân Hiệp, Ngãi Xuyên thuộc
huyện Trà Cú; xã Thuận Hòa, Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Hiệp Mỹ Tây thuộc
huyện Cầu Ngang; xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; xã Tân Bình, Đại Phước thuộc
huyện Càng Long29.
- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức
lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số
619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư
pháp (Báo cáo số 63/BC-STP ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp).
Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 101/106 xã, phường, thị trấn đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật được công nhận (đạt tỷ lệ 95,3%); 05 xã, thị trấn chưa đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật gồm xã An Quảng Hữu, Đại An, Thanh Sơn, thị trấn Trà
Cú thuộc huyện Trà Cú; xã Tân Bình thuộc huyện Càng Long (lý do “có cán bộ,
công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật
trong thi hành công vụ” chưa đạt đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
II. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, tồn tại
- Một số cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chưa
phân bổ kinh phí riêng cho công tác PBGDPL; thực hiện chế độ báo cáo PBGDPL
gửi trễ thời gian quy định, thậm chí có vài cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo
PBGDPL; có đơn vị báo cáo nhưng thiếu thu thập thông tin, số liệu dẫn chiếu
chứng minh làm được và số liệu kinh phí thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị,
địa phương30.
- Một số hoạt động như PBGDPL trực tiếp, tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm,
kiểm tra, tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi
về phòng, chống tham nhũng chưa tổ chức được theo kế hoạch đề ra.
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Theo Kế hoạch 121/KH-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp và Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 11/5/2021
của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
30
Theo số liệu thống kê Biểu số 09d/BTP/PBGDPL ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp kèm theo.
29
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- Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều cơ quan, đơn
vị, địa phương phải tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; tập trung tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh và phổ biến pháp luật phục vụ công tác bầu cử.
- Việc tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
giỏi về phòng, chống tham nhũng chưa được Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện.
- Một số cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng có lúc, có nơi chưa quan tâm
đúng mức việc lãnh đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức
phụ trách công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt PBGDPL
và chế độ thông tin, báo cáo PBGDPL theo thời gian quy định.
- Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác PBGDPL một số nơi còn
hạn chế trong việc theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê
về PBGDPL theo quy định.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Công tác phối hợp thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo Kế hoạch.
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở năm 2021
- Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án về
PBGDPL theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
(ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh).
- Tổng kết thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn
tỉnh. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên
truyền, PBGDPL; vận hành có hiệu quả phổ biến pháp luật trên
Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL hiện có tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và
Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động theo Quyết định số 1502/QĐUBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá, chấm điểm báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện PBGDPL
theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2021; tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh năm 2021.
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2. Đề xuất, kiến nghị
- Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên
pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 bằng hình thức
trực tuyến; có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện và phát động,
chọn đối tượng tham gia thi nhằm đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
đang diễn biến phức tạp.
- Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2018/TTBTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu
quả công tác PBGDPL nhất là áp dụng cho cấp sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện
cho phù hợp để địa phương triển khai thực hiện tốt hơn.
- Về công tác hòa giải ở cơ sở: Bộ Tư pháp phối hợp bộ, ngành có liên quan
rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở nhất ban hành
quy định thay thế Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa
giải ở cơ sở (trong đó xem xét nâng mức chi cho vụ, việc hòa giải ở cơ sở và chi
các hoạt động hòa giải ở cơ sở cho phù hợp tình hình thực tế).
- Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Bộ Tư pháp
sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số
619/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây
dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bộ Tư pháp sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật,
Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về
nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025.
Trên đây là báo cáo sơ kết về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh 06 tháng đầu năm 2021. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Trà Vinh Báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Vụ PBGDPL- BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban NCTU, BDVTU (b/c);
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lâm Sáng Tươi
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Phụ lục 1
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NĂM 2021
(Kèm theo báo cáo số 57 /BC-HĐPH ngày 15 /6/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)
Số Tên cơ quan, đơn Số, ký hiệu văn Ngày, tháng,
Trích yếu, nội dung văn bản
TT vị, địa phương
bản
năm ban hành
1Thành phố Trà Vinh Số 51/QĐ-HĐPH
01/4/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
1
hợp PBGDPL thành phố Trà Vinh năm 2021.
Số 02/HĐPH
29/3/2021
Công văn hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội
đồng phối hợp PBGDPL thành phố Trà Vinh năm 2021.
2Huyện Châu Thành Số 02/KH-HĐPH
01/3/2021
Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát động
2
phong trào thi đua tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm
2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
Số 03/QĐ-HĐPH
10/5/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
hợp PBGDPL huyện Châu Thành năm 2021.
3Huyện Trà Cú
Số 01/QĐ-HĐPH
31/3/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
3
hợp PBGDPL huyện Trà Cú năm 2021.
4Huyện Càng Long
Số 01/QĐ-HĐPH
27/01/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
4
hợp PBGDPL huyện Càng Long năm 2021.
5Huyện Cầu Ngang
Số 01/QĐ-HĐPH
24/3/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
5
hợp PBGDPL huyện Cầu Ngang năm 2021
6Huyện Duyên Hải
Số 01/QĐ-HĐPH
30/3/2021
Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp
6
PBGDPL huyện Duyên Hải năm 2021
7Thị xã Duyên Hải
Số 01/QĐ-HĐPH
09/3/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối
7
hợp PBGDPL thị xã Duyên Hải năm 2021
8 Huyện Tiểu Cần
Chưa ban hành
9 Huyện Cầu Kè
Chưa ban hành

