
 

BÁO CÁO 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 và 

các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ     
 

Tiếp nhận Công văn số 756/STP-NV1, ngày 20/4/2021 của Sở Tư Pháp 

về Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các đề án theo 

Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả như sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

Hàng năm, Đài ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

về tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch phát động thi đua và đăng ký thi đua về 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; và lồng ghép các Kế hoạch của Ban Giám đốc ban 

hành tuyên truyền, luật phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm đến cán bộ, viên 

chức, vào các kỳ sinh hoạt Ngày pháp luật của cơ quan… 

2. Công tác tuyên truyền 

Ban Giám đốc Đài đã quán triệt đến các phòng chuyên môn, nghiêm túc 

triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, …về hiệu 

quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án nâng cao trách nhiệm và từng bước hình 

thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán 

bộ, công chức, viện chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh… 

Chỉ đạo phòng Thời sự, Biên tập phối hợp với Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh, các huyện, thành phố; các địa phương trong tỉnh… kịp thời đưa 

tin, bài về kết quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền ý thức 

chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật của người dân; kết quả thực hiện 

Quyết định số 2443 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm và hình 

thành thói quen học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả công tác tuyên truyền 

Các bản tin thời sự Ninh Thuận thực hiện hơn 600 tin, phóng sự, phỏng 

vấn/ năm tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, 
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chính sách pháp luật Nhà nước; kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật của tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; tình trạng bạo lực gia đình, phụ 

nữ, trẻ em; tình trạng vi phạm pháp luật lứa tuổi vị thành niên; nhận thức và 

trách nhiệm của người dân về công tác phòng chống tội phạm; thực trạng và 

biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao 

thông; hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận trong công tác phòng, chống nạn tảo 

hôn ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; mô hình giữ gìn an ninh trật 

tự trong tộc họ đồng bào Chăm... 

Các chuyên mục Pháp luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp, Tìm hiểu và 

giải đáp pháp luật, Vấn đề hôm nay… với khách mời là lãnh đạo Sở Tư pháp, 

Hội đồng PHPBGDPL, Hội Luật gia, các Sở, ngành, địa phương tham gia giải 

đáp những thắc mắc của người dân, và tuyên truyền phổ biến các chủ trương, 

chính sách, pháp luật, tập trung thông tin, phổ biến đến người dân các văn bản 

Luật, văn bản dưới Luật mới ban hành của Nhà nước; phản ánh quá trình thực 

thi pháp luật của các ngành, các cấp và Nhân dân; lợi ích của việc chấp hành 

pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật 

về: an ninh quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, 

lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; 

an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học 

đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ 

khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... gương người tốt, việc tốt 

trong thực hiện pháp luật... 

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến  

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, …về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên 

tuyền sâu rộng kết quả đạt được sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tiếp tục phối hợp Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL, Hội Luật gia, các 

địa phương cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tăng thời lượng phát sóng các 

tin, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; răn đe, cảnh báo và các giải pháp chế tài, xử lý đối với hành vi vi 

phạm pháp luật. 

Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cấp uỷ, chính quyền các cấp, địa 

phương cơ sở về giải pháp lãnh, chỉ đạo, giám sát công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các trường hợp có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật… 

Phòng Nội dung tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDP; phân 

công phóng viên, biên tập viên tăng cường bám cơ sở, Sở Tư pháp, Hội đồng 
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phối hợp PBGDPL, Hội Luật gia kịp thời đưa tin, phóng sự về kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật… 

Trên đây là Báo cáo kết quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017- 2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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