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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 20 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở;
Chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.
Thực hiện Công văn số 3793/UBND-TP ngày 16/5/2019 của UBND thành
phố Nha Trang về báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 (số liệu báo cáo tính từ
ngày 01/12/2018 đến ngày 10/5/2019),
Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN
Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã xây dựng và ban hành 06 văn bản sau:
- Kế hoạch số 1744/KH-VHTT-HCTH ngày 24/12/2018 của Phòng Văn hóa
và Thông tin thành phố Nha Trang về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật năm 2019;
- Kế hoạch số 158/KH-VHTT-PBGDPL ngày 12/02/2019 của Phòng Văn
hóa và Thông tin thành phố Nha Trang về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;
- Kế hoạch số 37/KH-VHTT-DL ngày 07/01/2019 của Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Nha Trang về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019;
- Kế hoạch số 38/KH-VHTT ngày 07/01/2019 của Phòng Văn hóa và Thông
tin thành phố Nha Trang về phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý các
hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019;
- Kế hoạch số 474/VHTT-BCVT ngày 11/4/2019 của Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Nha Trang về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong
kinh doanh Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên
địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019;
- Kế hoạch số 597/KH-VHTT ngày 07/5/2019 của Phòng Văn hóa và Thông
tin thành phố Nha Trang về phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt
động dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019;

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA
GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật:
Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị.
- 01 báo cáo viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của
thành phố.
- 03 đ/c phụ trách các lĩnh vực chuyên môn chịu trách nhiệm phổ biến các
văn bản lĩnh vực phụ trách.
2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến
Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tập trung phổ biến được 17 văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực: Du lịch, Văn hóa, Xuất bản, Bưu chính- Viễn
Thông
+ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.
+ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012.
+ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về
xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “ Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “ Ấp
văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa”.
+ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
+ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
+ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
+ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
+ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
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+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
+ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Khánh
Hòa Ban hành Quy định Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
+ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và
tần số vô tuyến điện.
+ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về
hoạt động in.
+ Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
+ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
+ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ
3. Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hội nghị, tập huấn.
- Photo đóng tập tài liệu pháp luật phát cho các đối tượng.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng,
loa truyền thanh cơ sở.
- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị.
- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác: Tuyên truyền lưu
động bằng xe về Luật giao thông đường bộ.
4. Việc đầu tƣ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật:
- Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kinh phí đã được UBND thành phố phân bổ
năm 2019.
- Về trang bị cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Không
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5. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động PBGDPL, hòa giải cơ sở,
chuẩn tiếp cận pháp luật.
Duy trì công tác kiểm tra đối với hoạt động PBGDPL của cơ quan:
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch PBGDPL của cơ quan.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra quy định về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Ƣu điểm:
Đơn vị đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật thuộc
lĩnh vực do đơn vị phụ trách nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh
doanh hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
2. Hạn chế:
Quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thì nhiều, nhưng các tổ
chức, cá nhân khi tham gia hoạt động dịch vụ, kinh doanh thì ít nghiên cứu các văn
bản quy định của pháp luật và không tham gia các đợt phổ biến, tuyên truyền pháp luật
do cơ quan chủ quản truyền đạt, do đó thường gây khó khăn trong quá trình kiểm tra,
xử lý vi phạm.
IV. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP
LUẬT
1.Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện
thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Phòng. Tập trung phổ biến
các quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tăng cường
công tác tuyên truyền miệng, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao
lưu văn hóa, văn nghệ để thu hút nhiều đối tượng tham gia nhằm tạo nên phong
trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
2. Tăng thời lượng và xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp
với từng đối tượng trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường. Đẩy mạnh việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động PBGDPL, việc cung cấp văn bản
pháp luật miễn phí tại các cơ quan, đoàn thể, gắn với việc công khai trình tự, thủ
tục hành chính theo mô hình “một cửa” giúp nhân dân nắm bắt các chủ trương,
chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về
nhận thức pháp luật và nâng cao văn hóa pháp lý trong nhân dân trên địa bàn thành
phố Nha Trang.
3. Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp
PBGDPL bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp giữa PBGDPL với tư vấn pháp
luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể.
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Huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng để
nâng cao hoạt động PBGDPL.
Trên đây là nội dung báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải
ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Nha Trang./.
Nơi nhận:

TRƢỞNG PHÒNG

- Phòng Tư pháp thành phố (VBĐT) (b/c);
- Trang thông tin điện tử của Phòng;
- Trưởng Phòng, 02 Phó Trưởng phòng (VBĐT);
- Lưu: VT, Long, Trâm (3b).

Đinh Văn Cƣờng
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