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Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

 

  

Tiếp nhận Công văn số 839/HĐPH ngày 04/5/2021; Công văn số 

2351/HĐPHPB ngày 22/10/2021 của của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật (Sở Tư pháp) về thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền như sau. 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

- 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 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. 

- Ngày 09/02/2021 Đài Phát thanh và Tuyền hình Ninh Thuận ban hành Kế 

hoạch số 191/KH-ĐPTTH về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

(300/KH-UBND); Kế hoạch số 193/KH-ĐPTTH về phát động thi đua; Đăng ký thi 

đua số 192/ ĐKTĐ-ĐPTTH về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(582/KH-UBND); 

Kế hoạch của Đài về tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật hàng năm… 

2. Công tác tuyên truyền 

Ban Giám đốc Đài đã chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-

TTg về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; 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; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 

31/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành; Công văn số 3334/UBND-TCDNC ngày 

07/7/2021 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về hướng dẫn việc thực hiện quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.  

3. Kết quả công tác tuyên truyền 
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- Các bản tin thời sự Ninh Thuận đã phát sóng trên 120 tin, phóng sự tuyên 

truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, 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; cảnh báo tình trạng bạo lực gia đình, phụ 

nữ, trẻ em; cảnh báo 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; phản ánh 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 Bác Ái; mô hình giữ gìn an ninh trật tự trong tộc họ 

đồng bào Chăm. 

- Các chuyên mục, tạp chí: Pháp luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp 15 

phút/chương trình/tháng, đã tuyên truyền các Luật và Văn bản dưới luật mới ban 

hành, chương trình hành động thực hiện pháp luật về biển, đảo; cải cách hành 

chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; 

hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường; Luật đất đai, Luật Hôn 

nhân và Gia đình, Luật nuôi con nuôi và vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn 

giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội... 

- Chuyên mục Hộp thư truyền hình thực hiện hơn 50 chương trình/năm, có 

sự phối hợp của Hội Luật gia tư vấn về pháp luật và trả lời các đơn thư khiếu nại, 

phản ánh và thư hỏi của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh gửi đến Đài xung quanh về 

thủ tục hành chính giải quyết các vấn đề Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, chính 

sách người có công, tranh chấp đất đai, tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi 

trường, tình trạng an toàn lưới điện … 

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới  

- Tiếp tục phối hợp Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Hội 

Luật gia và 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; Kết luận số 80-

KL/TW; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp ban 

hành; 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; phòng, chống tham nhũng, tội 

phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; khiếu nại, tố cáo; vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội… 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020–2025; triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - chuyên đề năm 

2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây 

dựng Đảng. 

- Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, địa 
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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… 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Email: xuanhao90490@gmail.com; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 

        KT.GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Minh Thái 
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