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ĐỀ ÁN
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có sự tham gia
của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ)
_______________________

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Cẩm Lệ là quận nằm ở cửa ngõ tây nam của thành phố Đà Nẵng. Toàn quận có
16.303 hộ gia đình, tổng số 66.318 người dân và 244 tổ dân phố (theo số liệu thống
kê tháng 9/2007). Hiện nay, số tổ dân phố tăng lên thành 251 tổ là do trên địa bàn có
nhiều dự án giải toả, tái định cư nên dân số biến động theo hướng tăng cơ học. Quận
được thành lập mới trên cơ sở các xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân thuộc huyện Hoà
Vang và phường Khuê Trung của quận Hải Châu trước đây. Hầu hết các địa bàn từ
vùng nông thôn dần dần chuyển sang dáng dấp đô thị, ý thức của người dân cũng dần
hình thành theo lối sống thị dân. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao dân trí và ý thức chấp hành pháp luật cho
nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết khi các văn bản pháp luật được ban
hành ngày càng nhiều. Các hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phù hợp với
định hướng xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân phải liên tục và thường
xuyên được đổi mới.
Để thực hiện mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật
của nhân dân, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh có sự kết hợp
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và cả cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác
nhau. Tiến hành khảo sát nhận thức hiểu biết pháp luật trong nhân dân, xây dựng mô
hình và chọn địa bàn tuyên truyền điểm để nhân dân nắm bắt pháp luật, từ đó phát
huy tính chủ động chấp hành pháp luật của người dân.
Như vậy, việc xây dựng Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn
2009 -2012” là rất cần thiết nhằm xây dựng nếp sống làm việc theo Hiến pháp và
pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
- Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí
thư Trung Ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân
dân.
- Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ
năm 2005 đến năm 2010.
- Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ
biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010.
- Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm
2012.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân
dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2012.
PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG THỜI GIAN QUA
I. Kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
1. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận
Kể từ khi thành lập quận tháng 9/2005 đến cuối năm 2006, công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật ở quận được triển khai thường xuyên, nhưng hiệu quả đạt
được chưa cao. Hoạt động phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và các địa phương chưa
chặt chẽ, chưa triển khai sâu rộng do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật (gọi tắc Hội đồng) và lực lượng báo cáo viên của quận vừa mới được thành
lập.
Từ năm 2007 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được
duy trì thường xuyên ở các ban, ngành, đoàn thể của quận; được triển khai sâu rộng
đến tận tổ dân phố, Mặt trận, chi hội, đoàn thể và các khu dân cư dưới nhiều hình
thức phong phú như tập huấn, hội nghị, tuyên truyền miệng kết hợp với hình thức
tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền thông qua công tác trợ giúp pháp lý,
hoạt động hoà giải ở cơ sở, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
phát hành tài liệu tờ rơi, tờ gấp pháp luật, v.v… Các hoạt động tuyên truyền trên luôn
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng và các đơn vị, địa phương nên
đạt được nhiều kết quả khả quan; hiệu quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
được nâng lên. Điều đó thể hiện qua số lượng các đợt triển khai công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và số lượt người tham gia học tập, tìm hiểu pháp
luật tăng từ 7 đến 10 % mỗi năm (cụ thể: năm 2006 tổ chức hơn 310 đợt, thu hút

33.000 lượt người tham dự; năm 2007 tổ chức 335 đợt, với gần 35.000 lượt người
tham dự và năm 2008 tổ chức 350 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 37.500
lượt người tham dự).
Bên cạnh các hình thức trên, một số hình thức tuyên truyền mới được các đơn vị
tổ chức như thông qua các cuộc toạ đàm với gia đình có thanh, thiếu niên vi phạm
pháp luật để kết hợp cùng gia đình và xã hội giáo dục các đối tượng này nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật. Các ngành, đoàn thể còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp
luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động cổ động trực quan, các buổi
giao lưu văn hoá, văn nghệ, …
Lực lượng báo cáo viên pháp luật của quận (20 người), thành viên Hội đồng (26
thành viên) đã được củng cố, kiện toàn, bổ sung mới; được tập huấn nghiệp vụ, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật nên góp phần tích cực cho hoạt động tuyên truyền. Đặc
biệt, Hội đồng đã tổ chức đăng ký các nội dung pháp luật phù hợp với khả năng và
nhiệm vụ chuyên môn của từng thành viên nên đã xây dựng được đội ngũ báo cáo
viên pháp luật phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khi có
nhu cầu tại các đơn vị và ở địa phương.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các phường
Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của quận, hằng
năm, Hội đồng các phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật
trên địa bàn phường và các kế hoạch cụ thể triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp
luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền pháp luật
được khiển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt
động tuyên truyền được tăng cường đẩy mạnh như: tuyên truyền miệng; phát hành tờ
rơi, tờ gấp tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
(Đài truyền thanh phường); tuyên truyền cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền
pháp luật trong các buổi biểu diễn văn nghệ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền ở
phường còn được thực hiện thông qua hoạt động xây dựng và khai thác tủ sách pháp
luật, hoạt động của Câu lạc bộ 09 (Câu lạc bộ tuổi trẻ về đấu tranh và phòng chống
tội phạm), v.v...
II. Hiệu quả đạt được từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
trong những năm qua
Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của cán bộ và nhân
dân trên địa bàn quận ngày càng nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ
phận nhân dân từng bước được hình thành. Theo kết quả khảo sát (tháng 9/2007) khả
năng hiểu biết pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ cơ bản của công
dân đối với hộ gia đình trên địa bàn quận chiếm 67 %, số hộ không nắm rõ các quy
định này chiếm 33 %. Trong đó các nội dung pháp luật về đất đai, cư trú, về an toàn
giao thông được người dân hiểu biết nhiều nhất chiếm 42,4 %, pháp luật về khiếu nại,
tố cáo người dân ít hiểu biết nhất, chiếm 18,6 %.
Đến cuối năm 2008, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật đã làm cho nhận thức về pháp luật của cộng đồng được nâng cao. Do đó,

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được giữ vững, công tác phòng chống tai
nạn giao thông được tăng cường; phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, kinh doanh
dịch vụ karaoke, internet, nhà trọ được kiểm soát. Qua đó, tình hình an ninh trật tự,
an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể: so với năm 2007, số vụ tai
nạn giao thông đường bộ, đường sắt giảm đáng kể (9 vụ), số vụ phạm pháp hình sự
tăng 8 vụ nhưng không có trọng án, số vụ án dân sự tăng 9 %, hôn nhân gia đình tăng
2% và đã tổ chức xét xử 100 % vụ án; đã tổ chức xử lý 3.119 trường hợp vi phạm an
toàn giao thông và trên 100 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự.
Tình hình khiếu nại, tố cáo mang tính chất phức tạp giảm rõ rệt. Toàn quận tiếp
nhận 181 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã giải quyết 146 đơn thuộc thẩm
quyền, đạt tỉ lệ 100 %. Ý thức xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị dần hình
thành thông qua các thói quen, hành vi ứng xử văn hoá, văn minh trong từng cá nhân,
hộ gia đình và cả cộng đồng. Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá là 86 %, Tổ dân phố
văn hoá là 66,4 % .
III. Những tồn tại trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
1. Những tồn tại, hạn chế
Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua
chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, chưa triển khai sâu rộng đến
các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng lao động trong các
doanh nghiệp. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có nhiều đổi mới song vẫn
chưa theo kịp tình hình thực tiễn; đặc biệt, chưa ứng dụng rộng rãi công nghệ tin học
vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật nhiều lúc, nhiều nơi còn bị động, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan
hữu quan trong việc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân tham gia các buổi hội nghị phổ
biến, giáo dục pháp luật chưa cao, chưa nghiêm túc, dẫn đến việc tiếp thu kiến thức
pháp luật chưa đạt hiệu quả. Ngoài ra, một bộ phận người dân ý thức chấp hành pháp
luật chưa nghiêm, đặc biệt tình trạng vi phạm pháp luật trong lực lượng thanh thiếu
niên vẫn còn phổ biến, chủ yếu trên các lĩnh vực: an toàn giao thông, an ninh trật tự,
các tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình.
2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân chủ quan:
Công tác tham mưu về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng
đôi khi chưa chủ động, chưa kịp thời. Còn quan niệm hạn chế rằng nhiệm vụ phổ
biến, giáo dục pháp luật là của riêng ngành tư pháp, không đồng nhất chung là nhiệm
vụ của toàn hệ thống chính trị.
Cơ sở vật chất, tài liệu tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền
viên pháp luật, đội ngũ hoà giải viên cơ sở còn hạn chế, chưa thật sự khuyến khích và
phát huy được tiềm năng của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Nguyên nhân khách quan:

Tuy đã được phổ biến về pháp luật nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một
bộ phận dân cư còn hạn chế. Hơn nữa, việc xử lý vi phạm pháp luật trên thực tế còn
chưa nghiêm túc.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, thường xuyên
phải thay đổi, bổ sung, hoặc thiếu văn bản hướng dẫn thi hành đã gây hạn chế cho
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
PHẦN II
MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên
truyền thường xuyên, kịp thời nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa
bàn; tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận. Qua
đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ
và nhân dân, góp phần thực hiện nếp sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến hết năm 2012, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phấn đấu đạt được các
mục tiêu cụ thể sau đây:
a) Từ 80 % - 90 % người dân trên địa bàn quận được tuyên truyền pháp luật
chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cư theo
các địa bàn và đối tượng khác nhau;
b) 100 % cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc
lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình;
c) Trên 95% người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp được tuyên truyền,
phổ biến các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; trên 80 %
người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động;
d) 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân được trang bị kiến
thức pháp luật về an ninh, quốc phòng và các quy định pháp luật khác có liên quan;
đ) Trên 95 % học sinh, sinh viên; trên 80 % thanh, thiếu niên ngoài nhà trường
được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp tới đối tượng này.
II. Yêu cầu
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của
sự nghiệp đổi mới. Trong đó, chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với
từng nhóm đối tượng để nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận.

Gắn công tác giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hoá truyền
thống và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật
trong cán bộ, công chức, nhân dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được
tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật
đã phát huy tác dụng, có sáng tạo, đổi mới trong phương thức thực hiện; lồng ghép
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tư vấn pháp luật và
thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Gắn chặt hơn
nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tuyên truyền các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho
người nghèo, đối tượng chính sách, công tác hòa giải ở cơ sở.
Xây dựng thí điểm một số đơn vị để triển khai thực hiện Đề án sau đó nhân ra
diện rộng. Cần tập trung thực hiện một số công việc trước mắt, đồng thời chú trọng
thực hiện đồng bộ các giải pháp lâu dài.
III. Các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật trên địa bàn quận
Trên cơ sở Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật hằng năm, Hội đồng quận và các phường tập trung thực hiện tốt các giải pháp
sau đây:
1. Giải pháp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
a) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các ban,
ngành; các hội, đoàn thể của quận
- Nội dung:
Tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan trực tiếp đến thẩm quyền hoạt động của ngành, các lĩnh vực pháp
luật về kinh tế, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai, phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, v.v… Qua đó
nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc cho nhân
dân.
- Hình thức:
Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật.
Cung cấp tài liệu để cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu, tìm hiểu.
- Biện pháp:
Đối với các Bộ luật, Luật mới ban hành, Phòng Tư pháp có trách nhiệm triển
khai mở lớp học tập. Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành,
đoàn thể nào thì ngành, đoàn thể đó chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng
kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện.

b) Đối với cán bộ cấp phường và cán bộ ở tổ dân phố (tổ trưởng tổ dân phố, cán
bộ mặt trận, các đoàn thể ở tổ dân phố)
Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, triển khai các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Vì vậy, đội ngũ
cán bộ này phải được quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật của Nhà nước.
- Nội dung:
Tập huấn, phổ biến những văn bản có liên quan trực tiếp đến thẩm quyền quản
lý của cán bộ ở địa phương và chọn lọc những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền
và nghĩa vụ của công dân để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi trong
nhân dân. Cụ thể, các lĩnh vực pháp luật về cư trú, đất đai, nhà ở, pháp luật hình sự,
dân sự, hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường; pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại
dâm, phòng, chống bạo lực gia đình, bệnh truyền nhiễm; pháp luật về khiếu nại, tố
cáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, pháp luật về hòa giải ở cơ sở, dân số, tín ngưỡng, tôn
giáo, pháp luật về quốc phòng, an ninh; Chương trình“5 không, 3 có” của UBND
thành phố, Chương trình "4 giảm, 2 xây" của UBND quận, ... nhằm trang bị những
kiến thức cần thiết để cán bộ ở phường và tổ dân phố tích cực tham gia vào hoạt động
tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận địa bàn dân cư. Qua đó không ngừng nâng
cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào ở địa phương
như xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương và các
văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành theo đúng thời gian, phục vụ
kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Hình thức:
Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật.
Cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp pháp luật để cán bộ tự
nghiên cứu, tìm hiểu.
- Biện pháp:
Các phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở quận tổ chức triển khai.
Báo cáo viên pháp luật của quận có trách nhiệm truyền đạt nội dung theo sự phân
công của Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận
hoặc mời báo cáo viên pháp luật thành phố.
c) Đối với cộng đồng dân cư đang cư trú, làm việc trên địa bàn quận
- Nội dung:
Cần tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế
xã hội của thành phố và quận; các quy định liên quan đến sự nghiệp đổi mới, phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, chính sách giảm
nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn
xã hội, chống hủ tục lạc hậu, phát huy tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Phổ biến các lĩnh vực pháp luật về cư trú, đất đai, nhà ở, pháp luật hình sự, pháp
luật về nghĩa vụ quân sự, dân quận tự vệ, dự bị động viên, pháp luật dân sự, hôn nhân
gia đình, bảo vệ môi trường; pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm, phòng,
chống bạo lực gia đình, bệnh truyền nhiễm; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thực hiện
dân chủ ở cơ sở, pháp luật về hòa giải ở cơ sở, dân số, tín ngưỡng, tôn giáo; Chương
trình“5 không, 3 có” của UBND thành phố, Chương trình "4 giảm, 2 xây" của UBND
quận,... Qua đó vận động nhân dân ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện
nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước, nghĩa vụ tôn trọng và chấp hành pháp luật.
Đặc biệt, tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng các chủ trương, chính sách
của thành phố, của quận; cảnh giác với những âm mưu kích động, chia rẽ đoàn kết
dân tộc của các thế lực thù địch, chăm lo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống mọi mặt.
- Hình thức:
Trực tiếp truyền đạt các văn bản pháp luật cho người dân kết hợp với việc cấp
phát tài tiệu tuyên truyền: Cử báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trực tiếp phổ
biến và giải đáp các thắc mắc cho nhân dân, giúp người dân nhận biết và hiểu được
nội dung quy định của pháp luật.
Tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng như thông qua Đài
truyền thanh. Củng cố, phát triển hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phối hợp đưa nội
dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình truyền thanh, đảm
bảo những văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân đều
được phát trên mạng truyền thanh cơ sở.
Tuyên truyền pháp luật thông qua công tác trợ giúp pháp lý, hoạt động hoà giải
ở cơ sở, thông qua việc khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở cơ sở.
- Biện pháp:
Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật của quận và phường, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức
phổ biến pháp luật đến với từng đối tượng.
Đối với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, người lao động trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phòng Kinh tế có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư
pháp tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về lao động để các đối tượng này
nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật.
d) Đối với đội ngũ sinh viên, học sinh, lực lượng thanh, thiếu niên ngoài nhà
trường đang cư trú, học tập trên địa bàn quận
- Nội dung:
Cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến sự nghiệp đổi
mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây
dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.
Phổ biến các lĩnh vực pháp luật về cư trú, pháp luật hình sự, dân sự, pháp luật
bảo vệ môi trường; pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm, phòng, chống bạo

lực gia đình, bệnh truyền nhiễm;... Từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong
lực lượng này.
- Hình thức:
Trực tiếp truyền đạt các văn bản pháp luật, kết hợp với việc cung cấp tài liệu
tuyên truyền: Cử báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trực tiếp phổ biến và giải
đáp các quy định của pháp luật nhằm giúp lực lượng này hiểu được những nội dung
cơ bản của pháp luật và tuân thủ chấp hành pháp luật.
Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức thông tin cổ động, chiếu phim lưu động
lồng ghép các nội dung pháp luật, tăng cường hoạt động thông tin văn nghệ lưu động;
lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các sinh hoạt văn hóa truyền thống, sinh
hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí.
- Biện pháp:
Phòng giáo dục (đối với đội ngũ sinh viên, học sinh) và Quận đoàn (đối với lực
lượng thanh, thiếu niên ngoài trường học) có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư
pháp, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến pháp luật đến với
từng đối tượng.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật
a) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật
Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở
quận, phường, bao gồm cả đội ngũ hoà giải viên cơ sở, lực lượng giáo viên làm công
tác pháp luật ở các trường học. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
pháp luật đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn
nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.
Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp
vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật nhằm tạo
điều kiện cho lực lượng này thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ
chuyên môn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.
Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ của các tổ
chức chính trị - xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trên cơ sở quy định của pháp luật, xây dựng chính sách kinh phí hỗ trợ cho lực
lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ hoà giải viên cơ sở. Qua đó
khuyến khích, phát huy tiềm năng của đội ngũ này trong công tác tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật.
b) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục
pháp luật
- Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền
miệng.

Tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật liên
quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ và công việc của nhân dân. Chú trọng
việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới tận cơ sở, người dân. Đổi mới phương pháp
giới thiệu văn bản pháp luật theo hướng tăng cường trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải
đáp những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động
trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật.
- Phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương
tiện thông tin đại chúng
Tích cực huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại
chúng trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu
chính sách pháp luật”, bảo đảm thời lượng phát sóng, chính xác về nội dung, hình
thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Nâng cao tính định hướng, hướng dẫn dư luận xã
hội khi phổ biến, thông tin pháp luật.
- Đa dạng hoá các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bao
gồm: sách, tờ gấp, băng, đĩa, pa nô, áp phích, …
- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật
phường, tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, trường học. Đa dạng hoá các loại hình tủ
sách pháp luật. Tiến tới kết hợp mô hình tủ sách pháp luật truyền thống với tủ sách
pháp luật điện tử.
- Phát huy vai trò của hoạt động hoà giải ở cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật. Đổi mới công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà
giải cho đội ngũ hoà giải viên cơ sở.
- Đổi mới và đa dạng hoá hình thức thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu, sinh hoạt
văn hoá, văn nghệ có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật.
- Phát triển mạnh mẽ việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp văn bản
pháp luật, sử dụng triệt để công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động
thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước.
- Tổ chức điều tra xã hội học (thông qua phiếu khảo sát) để thu thập thông tin
phản hồi của cán bộ, nhân dân về hiệu quả thực thi pháp luật, nhu cầu thông tin phổ
biến, giáo dục pháp luật để từ đó điều chỉnh nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến,
giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
3. Giải pháp về vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
a) Phát động phong trào chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phong trào vận động chấp hành pháp luật ở
cộng đồng dân cư, theo đó các ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào chấp
hành pháp luật theo từng đối tượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp dân cư.
Phát động và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm
phạm pháp luật, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật và
đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

Vận động nhân dân chấp hành pháp luật gắn với thực hiện quy chế, quy ước
nhằm phát huy vai trò của quy chế, quy ước ở cộng đồng khu dân cư đối với việc xây
dựng tổ dân phố không có tội phạm.
Lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào nội dung, chương
trình hoạt động tại các trung tâm văn hoá, nhà văn hoá, tụ điểm sinh hoạt văn hoá,
câu lạc bộ văn hoá, các chương trình thông tin lưu động, câu lạc bộ pháp luật.
b) Lựa chọn địa bàn điểm, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư
Tại một số địa bàn tập trung xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật
trong một số lĩnh vực thiết yếu sau:
- Địa bàn đô thị xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực:
môi trường, tệ nạn xã hội, ...
- Địa bàn khu dân cư đô thị, khu dân cư ven đô thị xây dựng mô hình điểm về
chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, giao thông, ...
- Tại những nơi làm điểm thực hiện đồng bộ các giải pháp và tập trung vào một
số việc sau:
+ Đẩy mạnh tổ chức hoạt động của "Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý"; từng bước
xây dựng tủ sách pháp luật tại khu dân cư nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia
hoạt động tìm hiểu, nắm vững pháp luật để đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật
ngay tại cộng đồng dân cư.
+ Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật như: học
tập, tuyên truyền miệng, phát hành tờ gấp pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu nội dung
pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
+ Định kỳ sơ kết, tổng kết mô hình điểm, tuyên truyền trên phương tiện thông
tin đại chúng để nhân ra diện rộng.
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Các giai đoạn thực hiện Đề án
Việc triển khai thực hiện Đề án bắt đầu từ năm 2009, kết thúc vào năm 2012 và
được chia thành 2 giai đoạn:
1. Giai đoạn I: Từ năm 2009 đến năm 2010
Tập trung công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm và nhân rộng mô hình.
Trước mắt chọn 03 phường Hoà Thọ Đông, Hòa An, Khuê Trung và các khu dân cư
thuộc địa bàn 03 phường này làm điểm. Việc chỉ đạo điểm phải phù hợp với từng đối
tượng và chuyên đề cụ thể.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng báo cáo viên,
tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tạo nguồn nhân lực tuyên
truyền pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Tiến hành khảo sát nhận thức hiểu biết
pháp luật trong nhân dân thông qua các buổi, các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Đề án và rút ra những
bài học kinh nghiệm để bổ sung kịp thời.
2. Giai đoạn II: Từ năm 2011 đến năm 2012
Đầu năm 2011, tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện các nội
dung Đề án ở giai đoạn I. Tiếp tục điều chỉnh, nhân rộng việc triển khai thực hiện Đề
án.
Cuối năm 2012, tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, đúc kết các bài học kinh
nghiệm đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.
Việc triển khai thực hiện Đề án phải đúng tiến độ về thời gian và đảm bảo
thường xuyên, liên tục. Các phòng, ngành được phân công trách nhiệm, trong quá
trình thực hiện Đề án phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kịp thời cho
Uỷ ban nhân dân quận.
II. Công tác chỉ đạo
1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, đặc biệt là cấp ủy cơ
sở trong việc triển khai thực hiện Đề án được thường xuyên, liên tục, góp phần nâng
cao nhận thức pháp luật cho người dân.
2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở từng cấp trong công tác
phối hợp chỉ đạo, chuyên môn theo ngành từ quận xuống cơ sở. Tăng cường tính chủ
động phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể thống nhất công tác tuyên
truyền, vận động, xây dựng phong trào ở tổ dân phố, từng bước nâng cao nhận thức
pháp luật cho nhân dân, tăng cường giáo dục trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thành
viên trong gia đình, trong cộng đồng và xã hội.
3. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải kết hợp với việc tổ chức thực hiện chấp
hành pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, ở mỗi gia đình và dòng họ. Gắn
công tác tuyên truyền pháp luật phục vụ có hiệu quả các phong trào do quận chỉ đạo
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp đề ra như:
Chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ... Thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...; giải đáp vướng
mắc có liên quan đến các chế độ chính sách đến quyền lợi của nhân dân; thực hiện tốt
công tác hòa giải, giải quyết các khiếu nại tố cáo ở cơ sở kịp thời. Vận động nhân dân
giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây
dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.
III. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng và Uỷ ban nhân dân các
phường
1. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận
Chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
các phường tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở
địa phương mình. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng của cơ quan, đơn vị để
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ của ngành
hằng năm.

Các cơ quan thành viên Hội đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo
hướng dẫn, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật theo ngành từ quận xuống cơ sở.
2. Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật quận)
Định kỳ hằng năm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân quận, Hội đồng Phối hợp
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt
động phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực trong
công tác tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân quận, Hội đồng điều phối hoạt động của
các thành viên trong việc tổ chức thực hiện Đề án. Theo dõi, đôn đốc các thành viên
liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án để kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân
quận, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận theo dõi chỉ đạo.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị để quán triệt các Bộ
luật, Luật mới và các văn bản liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhằm đảm
bảo nội dung các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả.
Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và nội
dung các văn bản pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ
làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Củng cố, mở rộng lực lượng tham gia công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật gồm đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải
viên, cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ trợ giúp pháp lý, tổ trưởng tổ dân phố, các vị
chức sắc tôn giáo, trưởng dòng họ.
Tăng cường chỉ đạo xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật
ở các đơn vị nhằm phục vụ cho việc nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân
dân.
Biên soạn, in sao phát hành đầy đủ kịp thời các loại đề cương tuyên tuyên
truyền, tài liệu hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật phục vụ cho đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật quận, phường và cán bộ, nhân dân.
Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh quận và các cơ quan có liên quan chuyển
tải nội dung các băng, đĩa phát thanh (được cung cấp từ Sở Tư pháp) có nội dung phổ
biến pháp luật lên các đài cơ sở để các trạm phát lại phục vụ nhân dân.
Phối hợp với Phòng Tài chính - kế hoạch xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm
cho việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của quận.
3. Phòng Văn hóa – thông tin
Tham mưu, chỉ đạo, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
trên mạng lưới thông tin và truyền thông.
Tổ chức, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức thông tin, cổ động, các cụm
panô, áp phích, tăng cường hoạt động thông tin lưu động, phát triển các trạm tin, bản
tin ở các cụm dân cư.
Phối hợp với Đài Truyền thanh quận và các cơ quan có liên quan mở các chuyên
trang, chuyên mục nhằm đưa pháp luật đến với người dân.
4. Phòng Giáo dục – đào tạo quận

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp
ngoại khóa về pháp luật cho lực lượng giáo viên và đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ
biến pháp luật cho lực lượng sinh viên, học sinh Trung học cơ sở.
5. Phòng Kinh tế quận
Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến các quy định
của pháp luật đến người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp
vừa và nhỏ.
6. Phòng Tài chính - kế hoạch quận
Hằng năm, Phòng Tài chính - kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp
tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề
án. Trước mắt, chi triển khai thực hiện Đề án trong năm 2009 từ nguồn ngân sách
quận 20.000.000 đồng. Các năm tiếp theo, trên cơ sở dự toán ngân sách thành phố
giao sẽ bố trí nguồn kinh phí thích hợp cho việc triển khai thực hiện Đề án.
7. Đài Truyền thanh quận
Củng cố phát triển hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phối hợp đưa nội dung tuyên
truyền, phổ biến pháp luật vào chương trình truyền thanh, bảo đảm các văn bản pháp
luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhân dân đều được phổ
biến trên mạng lưới truyền thanh cơ sở.
Chỉ đạo Đài truyền thanh các phường thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục
pháp luật hằng năm. Dành thời lượng thích đáng cho việc phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cán bộ, nhân dân.
Xây dựng các chuyên đề về pháp luật và đời sống.
Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở, cộng tác
viên pháp luật với các nội dung như: nghiệp vụ viết bài, đưa tin; hình thức phát thanh
lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật.
8. Phòng Nội vụ quận
Theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá để kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này.
9. Trách nhiệm phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên của Mặt trận
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với các đơn vị có
liên quan phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma tuý, cải
tạo, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn,
tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình "5 không, 3 có” và chương trình "4 giảm,
2 xây".
Đề nghị Quận đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh
quận thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật
liên quan đến cán bộ, đoàn viên, hội viên của mình.

Ngoài ra, Quận đoàn có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đoàn thể tập hợp
lực lượng thanh, thiếu niên ngoài trường học; phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức
phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến đối tượng này.
10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường
a) Củng cố và kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật phường, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật, các tổ hòa giải, phát triển hệ
thống loa truyền thanh cơ sở, tủ sách pháp luật ở phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
b) Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hằng năm của quận, xây
dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở phường hằng tháng, quý
và cả năm.
c) Đảm bảo số lượng và chất lượng của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và
số lượng đại biểu trong các cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
d) Theo dõi chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa
phương. Hằng năm có báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và kiến
nghị, đề xuất với Uỷ ban nhân dân quận.
IV. Kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Tóm lại, việc xây dựng Đề án tăng cường cường công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai
đoạn 2009 – 2012 là rất cần thiết nhằm thể chế hoá, đưa các quy định của pháp luật đi
vào thực tiễn cuộc sống và hướng đến việc xây dựng nếp sống, làm việc tuân theo
Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, nhân dân toàn quận; hình thành nếp sống văn
hoá, văn minh đô thị trong thời kỳ mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
ở địa phương.
2. Kiến nghị:
Để bảo đảm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009 - 2012 đạt
hiệu quả, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng phối hợp công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật thành phố quan tâm triển khai một số biện pháp sau đây:
- Đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển văn hóa - giáo dục y tế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất
hạ tầng (giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, ...) đối với quận Cẩm Lệ, từng
bước nâng cao đời sống, trình độ dân trí, ý thức và hiểu biết pháp luật cho đông đảo
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
- Chỉ đạo các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quận triển khai kịp thời các nội
dung của Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng giai đoạn 2008 – 2012; qua đó tạo điều kiện để triển khai tốt và có hiệu quả Đề
án này.

- Hỗ trợ nguồn kinh phí (theo dự án) thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ,
bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, lực lượng báo cáo
viên và tuyên truyền viên pháp luật của quận và phường; đội ngũ giáo viên các
trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
* Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc hoặc phát
sinh, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Hội đồng phối hợp công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật (thông qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban
nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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