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BÁO CÁO 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020  

trên địa bàn phường Thuận Phước 
                 

Kính gửi:  

- Hội đồng PH phổ biến giáo dục pháp luật quận Hải Châu; 

- Phòng Tư pháp quận Hải Châu. 
 

Thực hiện Công văn số 153/HĐPHPBGDPL ngày 30/10/2020 của Hội đồng 

Phổ biến giáo dục pháp luật quận Hải Châu về việc báo cáo sơ kết công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Nay, UBND phường Thuận Phước báo cáo 

công tác này với các nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

 1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Để đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương đạt được 

nhiều kết quả tốt, từ đầu năm đến nay UBND phường đã ban hành các văn bản tổ 

chức chỉ đạo công tác tuyên truyền như sau: 

a) Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn phường năm 2020. 

b) Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ 

Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016, Chỉ thị số 

27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND phường Thuận 

Phước năm 2020. 

c) Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về triển khai thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường 

Thuận Phước năm 2020. 

d) Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn 

phường Thuận Phước. 

e) Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND phường Thuận 

Phước về tổ chức cuộc thi trang trí, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 89 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và đón tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi - 2020. 
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g) Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND phường về triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do Covid-19 trên địa bàn phường. 

h) Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

i) Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND phường Thuận 

Phước tổ chức thực hiện Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”  trên địa 

bàn phường Thuận Phước năm 2020. 

k) Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND phường Thuận 

Phước triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn 

phường Thuận Phước năm 2020. 

l) Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 18/3/2020 về triển khai thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Thuận 

Phước năm 2020. 

m) Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/3/2020 về Bảo vệ môi trường trên 

địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. 

n) Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND phường Thuận 

Phước thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2020. 

o) Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 30/4/2020 của UBND phường Thuận 

Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội trên 

địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. 

p) Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND phường Thuận 

Phước thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 25-CT/TU năm 

2020. 

q) Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND phường Thuận 

Phước triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện 

ma túy trên địa bàn phường Thuận Phước. 

r) Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND phường Thuận 

Phước triển khai đợt cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự và mỹ quan đô 

thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thuận Phước (từ 

01/7/2020 đến 31/7/2020). 

s) Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND phường Thuận 

Phước về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường năm 

2020. 

t) Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND phường Thuận 

Phước tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” đến 

các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường năm 2020. 
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2. Hoạt động phối hợp thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn phường 

Năm 2020, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

06/02/2020 về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn phường năm 2020 trong đó phân công cụ thể từng bộ phận, từng hội, đoàn 

thể có kế hoạch tuyên truyền theo từng chuyên đề và các chính sách pháp luật đến 

toàn thể nhân dân. Năm nay cũng là năm diễn biến thiên tai, bệnh dịch hết sức 

phức tạp đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương vì vậy trên cơ sở kế hoạch của UBND 

quận UBND phường; UBMT và các hội, đoàn thể phường đã phối hợp cùng với 

các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên tuyên truyền thiết thực hiệu 

quả, tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 đến tận người dân thông qua các buổi 

họp tổ, cấp phát tờ rơi, bản tin pháp luật phòng chống dịch bệnh đến từng hộ gia 

đình; tuyên truyền thông qua pano, hình ảnh, xe cổ động và nhiều hoạt động khác 

nhờ đó tình hình dịch bệnh tại địa phượng được kiểm soát chặt chẽ góp phần đảm 

bảo an toàn cho nhân dân được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó 

công tác tuyên truyền  biển đảo, tìm kiếm cứu nạn cho các ngư dân, tuyên truyền 

phòng chống ma túy trong học đường, tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh; bảo vệ 

môi trường; phòng chống rác thải nhựa; An ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn phường và nhiều hoạt động khác luôn được quan tâm kịp thời đem lại kết quả 

cao trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

1. Nội dung và kết quả thực hiện 

a) Công tác tuyên truyền 

- UBND phường 

+ Đầu năm 2018 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 

458/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 

5819/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 và Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 

18/4/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, UBND phường tiếp tục triển 

khai thực hiện Đề án trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung của Đề án khi 

công dân đến liên hệ thủ tục đăng ký khai sinh tại bộ phận Một cửa của phường, 

tuyên truyền trên trang tin điện tử và đặc biệt tuyên truyền thông qua các buổi giao 

ban hàng tháng, hàng quý của phường và khu dân cư; kết quả năm 2020, UBND 

phường đã thực hiện nhập khẩu cho 86 trường hợp trẻ em; kết hợp làm thẻ BHYT 

trẻ em cho 94 trường hợp. 

+ Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(02/02/1930-03/02/2020) bằng hình thức treo cờ, khẩu hiệu... 

+ Phối hợp cùng với Hội Nông dân phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền 

công tác quản lý đảm bảo an toàn cho tàu cá và thuyền viên trên địa bàn phường 

năm 2020 (92 người tham dự). 
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+ Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nghị định 115/2018/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho cán bộ khu dân cư và 

các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường (số lượng 200 người).  

+ Tổ chức 05 buổi tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh COV-19 cho cán bộ 

khu dân cư và hội viên các hội đoàn thể (957 lượt người tham dự). 

+ Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHYT và ATGT cho cán bộ khu dân 

cư với số lượng 150 và cấp phát 3.450.000 tờ rơi về BHYTTN VÀ BHXH. 

+ Phối hợp cùng với Hội Nông dân phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền 

công tác quản lý đảm bảo an toàn cho tàu cá và thuyền viên trên địa bàn phường 

năm 2020(120 người tham dự). 

+ Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nghị định 115/2018/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho cán bộ khu dân cư và 

các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường (số lượng 250 người). 

+ Tổ chức các hoạt động phân loại rác thải tại nguồn với đông đảo nhân dân 

tham gia qua đó tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu dân cư với 682 lượt người 

tham dự. 

+ Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại 

dâm cho các đối tượng ma túy, cờ bạc gồm có 43 người tham dự. 

+ Ra quân kiểm tra và tuyên truyền phát tờ rơi về An toàn thực phẩm trên 

địa bàn phường (số lượng 2.700 tờ rơi tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh và 

người tiêu dùng). 

+ Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự cho thanh niên tuổi 17, số 

lượng người tham dự: 84 người. 

+ Tổ chức tuyên truyền về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng 

điểm của phường và duy trì ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp” với hơn 364 lượt 

người tham gia. 

+ Chỉ đạo Trạm Y tế phường tuyên truyền 2 buổi về “Tháng hành động về 

vệ sinh ATTP”, phòng chống dịch Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng tại các tổ 

dân phố, cho các cơ sở kinh doanh và nhóm trẻ gia đình với nội dung phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, có 300 người tham dự. 

+ Tuyên truyền 02 đợt về phòng chống bạo lực học đường cho 163 học sinh 

tại trường Lê Thánh Tôn. 

+ Cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh. 160 sổ tay hỏi đáp tuyên truyền 

phòng chống covit-19 do UBND quận cấp. 

+ Cấp phát 450 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống bệnh dại và cấm thả rông 

chó nơi công cộng. 

+ Chỉ đạo Công an phường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống 

tội phạm và an ninh trật tự cho sinh viên và các hộ cho thuê nhà trọ, số lượng 
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người tham dự: 210 người; Tuyên truyền về An toàn giao thông, các qui định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT, phòng chống TNXH, phòng cháy chữa cháy, 

phòng chống bạo lực gia đình cho 3.000 hộ dân thông qua các buổi sinh hoạt tổ 

dân phố. Phát động phong trào phòng, chống tội phạm ma túy cho hơn 356 em học 

sinh trường Lê Thánh Tôn. 

+ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số chính sách và văn bản pháp luật 

liên quan đến chủ tàu cá và ngư dân trên địa bàn phường với 160 người tham dự. 

- UBMT và các hội, đoàn thể phường 

+ UBMT phường phối hợp cùng với các hội, đoàn thể phường tổ chức 01 

hội nghị tuyên truyền Biển đảo, Luật An ninh mạng và toàn dân Bảo vệ an ninh tổ 

quốc với số lượng hơn 420 người tham dự. Tổ chức bầu tổ dân phố. Tuyên truyền 

các nội dung về phòng chống dịch bệnh cho ban công tác mặt trận.    

+ Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, Luật cư trú  

cho hội viên ngư dân với 100 lượt người tham gia. Phối hợp cùng với Ban Chỉ huy 

biên phòng CKC Đà Nẵng tuyên truyền về Luật biển và hướng dẫn cho hơn 150 

ngư dân cùng tham gia đánh bắt hải sản bảo vệ chủ quyền biên giới của tổ quốc 

đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. Phối hợp cùng với 

Trạm y tế phường tuyên truyền về các nội dung về dân số cho 50 người; tuyên 

truyền cho cán bộ hội viên về phòng chống xâm hại và mại dâm, ma túy, tìm kiếm 

cứu nạn cho 100 người. Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày bác Hồ về thăm làng cá 

và tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, công tác trẻ 

em, bình đẳng giới, văn hóa giao thông và bình yên sông nước cho 200 hội viên 

nông dân. Tuyên truyền về bệnh lao tiềm ẩn; Nghị quyết đại hội đảng, Chỉ thị 21, 

04, 05, 43 cho 180 hội viên. 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3, qua đó tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, việc thực hiện “Phụ nữ 

tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” có 320 người 

tham gia; Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Nhằm hưởng ứng “Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy” Hội phụ nữ đã phối hợp cùng với đoàn thanh niên, 

công an phường tổ chức tuyên truyền “Luật An ninh mạng; Phòng chống tệ nạn xã 

hội và Bạo lực học đường: cho hơn 600 em học sinh trường Lê Thánh Tôn.  

+ Đoàn Thanh niên phối hợp cùng với Ban Dân số, Trạm Y tế phường tổ 

chức tuyên truyền về Sức khỏe sinh sản vị thành niên, tiền hôn nhân tại khu dân cư 

cho 65 người; Tổ chức 2 buổi sinh hoạt CLB tư vấn tiền hôn nhân có 39 người 

tham dự. Ra quân thực hiện ngày “Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. 

+ Hội CCB tuyên truyền các nội dung về Nghị định 100/CP-CP của Chính 

phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt 

cho 120 Hội viên và thành viên các câu lạc bộ; triển khai kế hoạch thực hiện “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp CA-QS-UBMT 

và các hội đoàn thể triển khai thực hiện “Phong trào quần chúng BVANTQ năm 

2020”. 
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Ngoài ra, năm 2020, UBND phường đã phát hành hơn 13.769 bản tin pháp 

luật; cấp phát 500 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ hành 

chính công trực tuyến; 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covit; 200 

tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2020 cùng tắt đèn và các thiết 

bị điện không cần thiết. 

Bên cạnh đó, UBND phường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan 

(băng rôn, pano, phướn...) và tuyên truyền bằng xe cổ động về các luật như: Tuyên 

truyền Đại hội đảng các cấp; Luật thuế Nhà đất; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật 

Phòng, chống Ma túy; Luật dân sự 2015; Luật Hình sự, Tháng hành động nhân 

ngày phòng, chống ma túy; Luật Bảo hiểm xã hội; phòng chống dịch bệnh Covit-

19; Điều tra dân số; Hưởng ứng tháng hành động về môi trường, tháng hành động 

vì trẻ em; ngày môi trường thế giới; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật hòa giải 

cơ sở, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Trẻ em... và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật 

tự đô thị, lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các văn bản liên quan đến 

đời sống của nhân dân.  

 Song song với việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân, UBND 

phường còn đăng tải trang tin Pháp luật và các văn bản liên quan đến đời sống 

nhân dân trên trang thông tin điện tử của phường.    

 2. Các hoạt động tuyên truyền khác 

a) Công tác trợ giúp pháp lý 

Thực hiện Công văn số 588/UBND-PTP ngày 14/4/2020 của UBND quận 

Hải Châu về việc rà soát, thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý; UBND 

phường đã tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý của 

phường và báo cáo theo quy định.  

 b) Công tác hòa giải ở cơ sở  

Đã tiến hành củng cố bầu lại tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020-2022 theo quy định. 

Tổng số tổ hòa giải hiện nay là 60 tổ với 237 hòa giải viên, công tác hòa giải các 

sự vụ tại khu dân cư luôn được Chi bộ, Mặt trận, Tổ hòa giải quan tâm tích cực, 

nhiều vụ việc phát sinh nhỏ tại gia đình đã được cán bộ khu dân cư chủ động phối 

hợp hòa giải thành công góp phần hạn chế đơn thư gửi lên phường. Năm 2020, Tổ 

hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành 01 vụ việc phát sinh tại khu dân cư. 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Các điều kiện đảm bảo thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp 

về việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp phường, UBND phường phối 

hợp với UBMT phường củng cố và ra quyết định thành lập đội ngũ tuyên truyền 

viên của phường với 16 thành viên.     

2. Kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
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Sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ cho các hoạt động tuyên truyền ngay 

từ đầu năm 2020. 

 IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

 1. Thuận lợi 

a) Trên cơ sở các kế hoạch của UBND quận Hải Châu và sự hướng dẫn 

của phòng Tư pháp quận Hải Châu UBND phường đã phối hợp cùng với 

UBMT, các hội, đoàn thể phường, các báo cáo viên của Đảng ủy tiếp tục thực 

hiện các nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước cho cán bộ, công chức, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn phường, từ đó việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã đem 

lại chuyển biến rõ rệt về nhận thức và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

trên địa bàn phường, nhân dân đã đồng tình và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối 

với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định 

của địa phương, hạn chế tối đa tranh chấp và khiếu nại. 

b) Những văn bản pháp luật được truyền đạt đến cho cán bộ, nhân dân đúng 

thời gian, có tính ngăn ngừa hạn chế vi phạm, do đó trong thời gian qua các trường 

hợp vi phạm pháp luật giảm đáng kể, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, công chức, người lao động. 

          c) Luôn có sự phối hợp chặt chẽ với UBMT và các hội, đoàn thể phường 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, người lao động và 

nhân dân trên địa bàn phường. 

2. Tồn tại, khó khăn 

a) Kinh phí phân bổ cho công tác tuyên truyền  PBGDPL còn hạn hẹp, nên 

việc đổi mới triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng sân khấu hóa tại khu vực 

dân cư còn khó khăn. 

b) Tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp việc tổ chức các buổi 

tuyên truyền tập trung đông người còn hạn chế. 

c) Việc vận động nhân dân tham gia tư vấn pháp luật theo quy định của Luật 

Trợ giúp pháp lý còn gặp nhiều khó khăn vì đa phần nhân dân ít có nhu cầu. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

a) Tiếp tục cấp phát tài liệu, bản tin pháp luật tuyên truyền với nhiều hình 

ảnh phong phú dễ hiểu. 

b) Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật vận động toàn dân cùng tham gia. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới liên 

quan đến phạm vi quản lý của địa phương và liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó, thường xuyên chú trọng 

quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn phường về nhiệm vụ 

học tập, tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác là nhiệm vụ 
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chính trị quan trọng, xem đây là một trong các tiêu chí quan trọng để làm cơ sở 

đánh giá, xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

2. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật, nhất là pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kết hợp các hình 

thức tuyên truyền trực quan dễ hiểu, dễ nhớ bằng hình ảnh, pa nô, áp phích, tờ rơi, 

băng rôn với các hình thức khác như: Mở lớp tập huấn, đối thoại trực tiếp, giải đáp 

qua trang tin điện tử. 

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của Kế hoạch xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

4. Tổ chức các hoạt động thiết thực để cán bộ, công chức và người lao động 

trong phường hướng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hàng năm vào “Ngày 9 tháng 11” nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp 

luật, Bộ Luật dân sự (sửa đổi) 2015 và các Luật mới sửa đổi trong năm nhằm giáo 

dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. 

5. Nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài đăng lên trang tin điện tử của 

phường, đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng các tin, bài để đăng, 

phát lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, văn hóa văn minh đô thị, Vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp cận 

thông tin và các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân 

tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa 

bàn phường Thuận Phước./.  
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng PHPBGDPL quận Hải Châu (bc) 

- Phòng Tư pháp quận Hải Châu (bc); 
- Đảng ủy, HĐND phường (bc); 

- Lưu: VT, TP-HT. 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Hữu Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-05T14:52:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Hữu Hồng<honghn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-05T15:53:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-05T15:53:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-05T15:53:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-05T15:53:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




