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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 3141 /BC - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 01  tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Đề án ‘Tuyên truyền, phổ biến  

Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023’ 

 

Thực hiện Công văn số 6206/UBND-NC ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh  

Hà Tĩnh về việc báo cáo sơ kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023, UBND huyện Cẩm Xuyên báo 

cáo kết quả thực hiện như sau:  

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

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật 

cảnh sát biển như: Kế hoạch số 2956/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện; các kế hoạch hàng quý 

và hàng năm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có tuyên truyền 

về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

2. Kết quả công tác triển khai thực hiện Luật: 

- Công tác biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền: Theo báo cáo của 

Đồn Biên phòng Thiên Cầm tại văn bản số 310/BC-ĐBP ngày 27/9/2021 thì từ 

năm 2019 đến nay đã biên soạn và phát hành được 600 tờ rơi, 65 cuốn sách Luật 

Cảnh sát biển cho tàu thuyền và bà con ngư dân làm ăn trên biển; 

- Công tác tập huấn, học tập và phối hợp tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh 

sát biển: trên địa bàn huyện có 05 xã, thị trấn là thuộc vùng ven biển. Ngoài việc 

tuyên truyền pháp luật trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến toàn thể 

Nhân dân trên địa bàn thì việc tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho bà con vùng 

biển được chú trọng hơn. Từ năm 2019 đến nay đã phối hợp với chính quyền 05 

xã gồm: Cẩm Nhượng, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh và Yên Hòa 

tổ chức 95 buổi hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các tàu thuyền về các hoạt 

động đánh bắt trên biển đảo đúng ngư trường với 750 thuyền viên tham gia. 

Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền việc chấp hành nghiêm các quy định của luật 

pháp Việt Nam và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

- Hình thức, biện pháp và cách thức tuyên truyền: Thông qua các cuộc hội 

nghị tuyên truyền pháp luật, in ấn tờ gấp tờ rơi, tuần tra trên biển kết hợp tuyên 
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truyền Luật Cảnh sát biển bằng loa cầm tay được 122 buổi/ 365 lượt cán bộ 

chiến sỹ tham gia cho các tàu thuyền neo đậu ở trạm Cửa Nhượng. Mặt khác 

nhờ có sự áp dụng của công nghệ thông tin vào công tác phổ biến pháp luật nên 

hiệu quả tuyên truyền ngày càng cao hơn, cập nhật được liên tục thường xuyên 

các văn bản mới để truyền tải đến nhân dân nhanh hơn, qua các trang mạng 

chính thống, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, qua hệ thống loa truyền 

thanh, đài truyền hình, việc truy cập, đăng tải các nội dung cơ bản của văn bản 

pháp luật dễ dàng hơn và đạt hiệu quả nắm bắt cao hơn. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp: 

- Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ làm công tác 

PBGDPL, trong đó đặc biệt chú trọng việc định hướng nội dung PBGDPL 

thường xuyên cho đội ngũ này. 

- Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp sát thực với từng nhóm đối 

tượng. Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, khắc phục 

sự rập khuôn, nhàm chán; lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động sinh hoạt 

chính trị, văn hoá, văn nghệ, thông qua các câu lạc bộ, các chi hội, các tổ chức 

cộng đồng... Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cần chú trọng việc 

giáo dục cho cán bộ và nhân dân về ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tự 

tìm hiểu, tự nghiên cứu pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật; gắn công tác 

PBGDPL với thực thi pháp luât. Cần tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ 

sở. Đây là hình thức có tính PBGDPL cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp 

mà thông qua hoạt động này để PBGDPL trong cộng đồng dân cư.  

Trên đây là Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. UBND huyện báo cáo Sở Tư 

pháp được biết theo quy định./ 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Các thành viên HĐPHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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