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BÁO CÁO  
Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 
 

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri 
trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố; với vai trò Giám đốc Sở 
Tư pháp, xin được ghi nhận và tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời 
giải trình một số nội dung có liên quan như sau: 

1. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị về việc đổi mới công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của người dân. 

- Thời gian qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, 
đặc biệt, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng có nhiều đổi mới trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố. 
Ngoài việc kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội 
thông qua, thường xuyên tuyên truyền các quy định pháp luật gắn liền với đời 
sống, sinh hoạt của người dân, chú trọng những hình thức, nội dung phù hợp 
theo từng nhóm đối tượng, điển hình một số mô hình mang lại hiệu quả, như 
sau: 

+ Tổ chức Hội nghị, họp, tập huấn cho đối tượng cán bộ, công chức, viên 
chức, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật nhằm phổ biến văn bản luật 
mới và bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đối tượng này; năm 
2018, các cấp, các ngành đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong 
nội bộ cơ quan, ban, ngành và tuyên truyền ra Nhân dân được 51.711 cuộc 
với 1.516.665 lượt người dự. 

Đối với các nội dung luật tác động rộng đến các tầng lớp Nhân dân, có 
ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Sở Tư pháp tham mưu 
tổ chức Hội nghị trực tuyến (Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng) 
tuyên truyền đến các điểm cầu của 09 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn 
với gần 7.500 lượt người dự; đối tượng tham dự là lãnh đạo các ban, ngành, 
đoàn thể các cấp, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Ban chủ nhiệm 
các Câu lạc bộ pháp luật, Trưởng ấp, Trưởng khu vực trên địa bàn. 

+ Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, 
viên chức và Nhân dân trên địa bàn hàng năm, tập trung vào những quy định 
mới mà người dân cần biết; năm 2018, Sở Tư pháp tham mưu phát động cuộc 
thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nhằm 
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tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 
2017) cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là những quy định đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội cho đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn; đã 
phát hành 120.000 phiếu dự thi, thu hút gần 100.000 người tham gia dự thi. 
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã phối hợp tổ chức 65 cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật bằng nhiều hình thức, thu hút 131.797 lượt người tham dự. 

+ Mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” được tổ chức sinh hoạt cho đối tượng 
là cán bộ, hội viên đoàn thể cơ sở nhằm phục vụ công tác vận động, tuyên 
truyền pháp luật ra Nhân dân về những quy định mới của pháp luật và những 
quy định liên quan trực tiếp đến người dân. Hiện có 193 Câu lạc bộ pháp luật, 
năm 2018, đã tổ chức sinh hoạt được 1.394 cuộc với 37.754 lượt người tham 
dự. 

+ Mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật” được thực 
hiện nhằm khai thác và duy trì tủ sách pháp luật; hiện có 110 điểm “Quán Cà 
phê pháp luật” có đặt tủ sách pháp luật và kệ sách pháp luật; 13 cơ sở thờ tự 
đặt tủ sách pháp luật; cụ thể: mô hình “Quán cà phê pháp luật” nhằm tạo điều 
kiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân trên địa bàn; tại 
các cơ sở thời tự, định kỳ tổ chức sinh hoạt pháp luật cho đối tượng đồng bào 
giáo dân, qua đó tuyên truyền các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo, về 
đất đai, hộ tịch… hoặc thông qua mô hình “Điểm hẹn pháp luật” được tổ chức 
sinh hoạt pháp luật định kỳ tại các điểm chùa Khơ-me trên địa bàn. 

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng, 
phối hợp cơ quan Báo, Đài thực hiện đưa tin, đăng tải tài liệu tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, hoạt động PBGDPL của thành phố; xây dựng chuyên 
trang về PBGDPL, các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật mang lại 
hiệu quả; chú trọng tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, loa 
truyền thanh xã, phường, thị trấn tiếp; năm 2018, đã thực hiện gần 20 chuyên 
đề về PBGDPL; số lần phát sóng chương trình PBGDPL qua Đài Truyền 
thanh cơ sở là 15.021 lần.  

+ Mô hình “Ngày giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục” được tổ chức 
thực hiện bằng các hình thức như: Chương trình giao lưu “Giáo dục ý thức 
công dân”, “Khi tôi 18”; Tọa đàm về tuần lễ “Ngày pháp luật”; phát động 
tuần lễ chấp hành pháp luật; phát thanh học đường trước giờ học, giờ ra chơi 
và giờ tan học.  

Năm 2018, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng 
thanh, thiếu niên, Sở Tư pháp phối hợp các ngành tổ chức mô hình điểm về 
“Giao lưu, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học 
đường, an toàn giao thông” cho học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, 
THPT Phan Văn Trị, THPT Trần Đại Nghĩa, thu hút 3.753 học sinh tham gia. 
Mô hình giao lưu được thực hiện bằng hình xây dựng các tiểu phẩm pháp luật 
tập trung vào những vấn nạn xã hội đang được quan tâm, diễn ra trong học 
đường (Tiểu phẩm pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực 
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học đường và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em) do chính học sinh vào 
vai diễn và tuyên truyền đến đối tượng thanh, thiếu niên trong trường học. 
Các tiểu phẩm biểu diễn và được ghi hình, in đĩa CD phục vụ công tác tuyên 
truyền rộng rãi đến các trường học trên địa bàn. 

+ Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép văn hóa, văn nghệ tiếp 
tục được phát huy thông qua tổ chức các hội thi văn nghệ tuyên truyền lưu 
động phục vụ người dân tại các địa bàn dân cư, điển hình như Hội thi Tuyên 
truyền viên giỏi - Liên hoan hát dân ca được tổ chức tại huyện Thới Lai với 
chủ đề tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017), Luật Giao thông đường bộ… thu hút gần 3.000 lượt người xem. 

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL ghi 
nhận, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp tục có những định hướng đổi 
mới trong công tác PBGDPL phù hợp hơn nữa trên địa bàn thành phố. 

2. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị về việc xem xét nâng mức chi hỗ 
trợ đối với vụ, việc hòa giải; cụ thể đối với mức chi hỗ trợ hòa giải thành 
từ 200.000 đồng/ vụ, việc nâng lên 300.000 đồng/ vụ, việc và mức chi hòa 
giải không thành từ 100.000 đồng/ vụ, việc nâng lên 200.000 đồng/ vụ, 
việc 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 
năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải 
ở cơ sở (viết tắt là Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP), Hội đồng 
nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 
tháng 12 năm 2014 quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công 
tác hòa giải ở cơ sở (viết tắt là Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND). 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, tại 
khoản 19, Điều 4 Thông tư quy định chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các 
hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): Mức chi tối đa 200.000 
đồng/vụ, việc/tổ hòa giải; Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND quy định về mức 
chi đối với vụ, việc hòa giải thành là 200.000 đồng/vụ, việc (mức chi tối đa 
theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) và mức chi đối với vụ, 
việc hòa giải không thành là 100.000 đồng/vụ, việc nhằm khuyến khích hòa 
giải viên tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải thành ở cơ sở. 

Do đó, theo đề xuất của cử tri về việc nâng mức chi hỗ trợ hòa giải thành 
từ 200.000 đồng/vụ, việc thành 300.000 đồng/vụ, việc và mức chi hòa giải 
không thành từ 100.000 đồng/ vụ, việc lên 200.000 đồng/ vụ, việc là chưa phù 
hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP.  

Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và phối hợp với cơ quan 
tài chính nghiên cứu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
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Trên đây là Báo cáo giải trình của Giám đốc Sở Tư pháp về ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và đại biểu đặt ra trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 
thành phố./. 
Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC  
- TT. HĐND thành phố; 
- TT. UBND thành phố;                                                                                
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCT; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 

  Võ Văn Chính 
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