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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài 

Những năm qua, trƣớc yêu cầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, phát triển nền 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN và chủ động hội nhập quốc tế, Trong các kỳ 

đại hội gần đây Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, tăng cƣờng công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đƣa nhanh pháp luật vào 

cuộc sống. Trong bối cảnh đó, công tác giáo dục pháp luật nói chung, trên từng lĩnh 

vực, địa bàn, nhóm đối tƣợng cụ thể nói riêng đƣợc quan tâm, chú trọng, với nhiều 

chủ trƣơng, chính sách đƣợc ban hành mà điểm nhấn là việc Nhà nƣớc ta ban hành 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hƣớng dẫn thi hành 

cũng nhƣ các Chƣơng trình, Đề án về PBGDPL. Đến nay, thể chế, chính sách về 

PBGDPL về cơ bản đã hoàn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ xác 

định rõ quyền đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân cũng nhƣ trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, nâng cao hơn nữa chất lƣợng, hiệu quả công tác tổ chức thực thi 

pháp luật, gắn kết với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đƣa pháp 

luật vào cuộc sống; nâng cao nhận thức pháp luật, dân trí pháp lý, từng bƣớc bảo 

đảm quyền đƣợc thông tin pháp luật của công dân, xây dựng lối sống tuân thủ, chấp 

hành Hiến pháp và pháp luật trong mỗi ngƣời dân. Công tác PBGDPL đƣợc triển 

khai bài bản, hiệu quả và thực chất hơn, nội dung và hình thức phong phú hơn, bám 

sát nhu cầu của ngƣời dân và yêu cầu của việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của các Bộ, ngành, địa phƣơng; gắn với những vấn đề dƣ luận xã hội quan 

tâm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa 

công tác xây dựng, thi hành với bảo vệ pháp luật. Những kết quả mang lại từ thực 

tiễn đã khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL trong đời sống pháp 

luật, không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật, văn hóa pháp lý của ngƣời dân mà 

còn góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp 

luật khỏi các hành vi xâm hại. 
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Tuy nhiên, xuất phát từ vị trí địa chính trị, địa kinh tế - văn hóa và xã hội của 

tỉnh Đắk Lắk và tính chất, đặc điểm tâm lý, tƣ tƣởng đặc thù của dân cƣ sinh sống 

trên địa bàn tỉnh, công tác giáo dục pháp luật cho ngƣời dân theo mô hình lý luận về 

giáo dục pháp luật chung trong thời gian qua vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực 

tiễn và nhu cầu của ngƣời dân. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 

về vị trí, vai trò, ý nghĩa của giáo dục pháp luật có lúc, có thời điểm chƣa đầy đủ. 

Nhận thức pháp luật của ngƣời dân không đồng đều, nhất là đồng bào dân tộc thiểu 

số còn rất hạn chế. Nội dung, hình thức giáo dục pháp luật chƣa phù hợp với đặc 

điểm, địa bàn và ngƣời dân trong tỉnh; chƣa làm rõ những yếu tố ảnh hƣởng và mối 

quan hệ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

phong tục, tập quán, nhất là trong mối quan hệ với giáo dục luật tục của đồng bào 

dân tộc thiểu số trong tỉnh. Cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cấp, các ngành 

trong triển khai hoạt động giáo dục pháp luật còn chƣa rõ. Nguồn lực bảo đảm cho 

công tác giáo dục pháp luật còn hạn chế, chƣa tƣơng xứng với mục tiêu, yêu cầu 

nhiệm vụ (cả về nhân lực và kinh phí, cơ sở vật chất), chƣa bảo đảm thực hiện đầy 

đủ quyền đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân. Đặc biệt giáo dục pháp luật ở 

Đắk Lắk thời gian qua chƣa đƣợc đặt trong mối quan hệ hài hoà với giáo dục luật 

tục của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Tình trạng đó dẫn đến xung đột giữa 

pháp luật và luật tục, tranh chấp đất đai giữa ngƣời nhập cƣ và ngƣời đân tộc thiểu 

số bản địa kéo dài trong nhiều năm, tạo điều kiện cho thế lực thù địch lôi khéo kích 

động chống phá chính quyền, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng và nhà 

nƣớc ta. Thực tế đã có thế lực lợi dụng tình trạng này để tuyên bố thành lập nhà 

nƣớc ĐEGA độc lập trên địa bàn Đắk Lắk và lan rộng ra các tỉnh Tây Nguyên. 

Vì vậy, cần phải có một mô hình lý luận đặc thù về giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân Đắk Lắk nên việc lựa chọn nghiên cứu đề tài "Giáo dục pháp luật cho 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay" trong khuôn khổ một Luận án 

tiến sĩ luật học là thực sự cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực. 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  
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Phạm vi nghiên cứu: Trong Luận án, phạm vi ngƣời dân tập trung vào hai nhóm 

ngƣời chính đó là nhóm ngƣời dân tộc thiểu số bản địa Ê Đê, M‟nông  và nhóm dân 

nhập cƣ trong giai đoạn đổi mới đất nƣớc từ 2000 - 2015; khái niệm pháp luật đƣợc hiểu 

theo nghĩa rộng bao gồm hệ thống pháp luật thực định và các tri thức văn hoá pháp luật 

trong đời sống. Phổ nghiên cứu của Luận án là bám sát yêu cầu, của thực tiễn phát triển 

đất nƣớc trong mối quan hệ với phát triển vùng Tây Nguyên và địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Thực trạng vấn đề nghiên cứu đƣợc đánh giá tập trung vào giai đoạn 2005 - 2015.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Mục đích của Luận án là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận 

và thực tiễn về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề xuất 

mục tiêu, quan điểm và giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk trong những thời gian tới.  

Để đạt đƣợc mục đích trên, Luận án có các nhiệm vụ: 

- Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài giáo dục pháp luật nói 

chung và cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng; chỉ ra những kết quả đã đạt đƣợc 

và dự kiến những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Nghiên cứu, làm sáng tỏ mô hình lý luận đặc thù về giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, bao gồm: Khái niệm, vai trò, đặc trƣng, hiệu quả và các 

yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk.  

- Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk hiện nay bám sát các đặc trƣng của giáo dục pháp luật và điều kiện thực tiễn 

của tỉnh Đắk Lắk, nhất là sự tác động của các nhân tố khách quan và chủ quan đến thực 

trạng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- Dựa trên các vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án xác định mục tiêu, xây 

dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Nhà nƣớc và pháp luật, về chính sách dân tộc đối với 
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đồng bào dân tộc thiểu số; lý luận về pháp luật và giáo dục pháp luật; chủ trƣơng, 

quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về giáo dục pháp luật; lý luận về điều chỉnh pháp 

luật và điều chỉnh xã hội, về dân chủ và thực hành dân chủ, xây dựng Nhà nƣớc 

pháp quyền XHCN, tiếp tục hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật, 

phát huy nhân tố con ngƣời; bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân. Phƣơng 

pháp luận đƣợc sử dụng trong Luận án là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin đƣợc vận dụng sáng tạo, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn Việt Nam và điều kiện đặc thù của tỉnh Đắk Lắk.  

Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phƣơng pháp logic - lịch sử để nghiên 

cứu chƣơng 1, 2 và 3; phƣơng pháp hệ thống - cấu trúc, quy nạp, diễn dịch để nghiên 

cứu chƣơng 2, 3 và 4; phƣơng pháp phân tích tổng hợp tại tất cả các chƣơng; khái quát 

hóa trừu tƣợng hóa tại chƣơng 2, 3; luật học so sánh tại chƣơng 1 và 2, phƣơng pháp 

nghiên cứu tài liệu, phân tích thực tiễn và các phƣơng pháp của xã hội học pháp luật 

đƣợc sử dụng tại chƣơng 1, 2 và 3 của Luận án. Ngoài ra, các phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học hiện đại cũng đƣợc lồng ghép trong quá trình nghiên cứu luận án. 

5. Những đóng góp mới về khoa học của Luận án 

Luận án là tài liệu chuyên khảo đầu tiên ở nƣớc ta nghiên cứu về giáo dục pháp luật 

cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk một cách toàn diện, có hệ thống và có các điểm mới sau:     

 Một là, Đánh giá khái quát tình hình nghiên cứu đề tài, chỉ ra những kết quả 

đã đƣợc nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

Hai là, Xây dựng mô hình lý luận khoa học đặc thù về giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nhƣ: Khái niệm, vai trò, đặc trƣng và các yếu tố ảnh hƣởng 

đến giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk.        

Ba là, Lần đầu tiên thực trạng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

đƣợc phân tích, đánh giá một cách khoa học dƣới tác động của nhân tố khách quan, 

chủ quan (kết quả đã đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân) làm tiền đề thực tiễn 

để xác định mục tiêu, quan điểm, giải pháp đổi mới. 

Bốn là, Luận án xác định rõ mục tiêu, quan điểm và đề xuất một số giải pháp 

đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án 

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở nƣớc ta nghiên cứu tƣơng đối toàn 

diện, có hệ thống về cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, Luận án góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận về giáo dục 

pháp luật nói chung, cho nhóm đối tƣợng, địa bàn đặc thù nói riêng. Đây là tài liệu 

có ý nghĩa tham khảo về phƣơng diện lý luận và thực tiễn cho quá trình xây dựng và 

hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng nhƣ cơ chế tổ chức, triển khai thực hiện công 

tác giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk và các địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội tƣơng đồng với tỉnh.  

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu các vấn đề 

lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật; giáo dục pháp luật đối với các địa bàn, 

đối tƣợng đặc thù. Luận án có thể là tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 

môn học Lý luận chung về Nhà nƣớc và pháp luật; giáo dục pháp luật trong các nhà 

trƣờng, cơ sở nghiên cứu; trong các lớp tập huấn, bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

PBGDPL cũng nhƣ chƣơng trình trung cấp luật. 

7. Bố cục của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án gồm 4 

chƣơng, đƣợc chia thành 11 tiết. 



 

6 
 

 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TRONG VÀ NGOÀI 

NƢỚC - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

 

Để có cái nhìn khách quan, toàn diện về vấn đề nghiên cứu, tìm ra yếu tố có 

thể kế thừa, bổ sung và phát triển, Chƣơng 1 của Luận án sẽ tìm hiểu tình hình 

nghiên cứu liên quan đến đề tài giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk đã 

đƣợc công bố ở trong nƣớc và ngoài nƣớc. 

1.1 Tình hình nghiên cứu về đề tài ở trong nƣớc 

1.1.1 Nhóm các công trình về giáo dục pháp luật nói chung 

Có thể khẳng định rằng giáo dục pháp luật là đề tài đƣợc quan tâm nghiên cứu 

khá sớm ở Việt Nam và đƣợc khai thác trên nhiều bình diện rộng, hẹp khác nhau. 

Trong nhóm công trình thuộc lý luận chung về giáo dục pháp luật các nhà nghiên 

cứu tiếp cận chủ yếu các vấn đề về ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật và lối sống 

tuân theo pháp luật. 

Nghiên cứu lý luận về ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật và lối sống tuân 

theo pháp luật là hƣớng nghiên cứu có tác dụng làm căn cứ cho việc nắm bắt về 

thực trạng và nhu cầu xã hội đối với việc giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung 

và nói riêng là cho các đối tƣợng, dân cƣ, cán bộ cụ thể, đồng thời, ý thức pháp luật 

chính là mục tiêu cần đạt đƣợc của công tác giáo dục pháp luật. Vì vậy, có thể nói 

rằng, hầu hết các nghiên cứu về giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật đều bắt đầu 

từ việc nghiên cứu, đánh giá về thực trạng ý thức pháp luật, cấu trúc của ý thức 

pháp luật và ảnh hƣởng của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng chƣơng trình và 

xác định hình thức, phƣơng thức giáo dục pháp luật.  

Các luận án Phó tiến sĩ: “Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật ở Việt Nam” 

của Nguyễn Đình Lộc thực hiện năm 1978 tại Trƣờng ĐHTH Matxcơva” [77]; “Ý 

thức pháp luật và pháp chế XHCN ở Việt Nam” của Vũ Đức Khiển thực hiện năm 

1982 tại VHL KHXH thuộc BCHTW Đảng Cộng sản Liên Xô [72]; Đề tài cấp Nhà 

nƣớc, mã số KX 07-17 “Xây dựng ý thức và lối sống tuân theo pháp luật” do 
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GS.TSKH Đào Trí Úc làm chủ nhiệm (1995) có thể đƣợc coi là những công trình 

nghiên cứu sớm nhất về ý thức pháp luật, mở ra một hƣớng nghiên cứu cơ bản trong 

khoa học pháp lý Việt Nam. Kế đó là các công trình nghiên cứu nhiều mặt về ý thức 

pháp luật của tác giả Hoàng Thị Kim Quế “Bàn về ý thức pháp luật” Tạp chí Luật 

học số 1/2003, Vũ Minh Giang “Xây dựng lối sống theo pháp luật – nhìn từ góc độ 

lịch sử truyền thống” Tạp chí Nhà nƣớc và pháp luật, số 1/1993. Với cách tiếp cận 

đó, hầu hết các nghiên cứu về giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật đều bắt đầu từ 

việc nghiên cứu, đánh giá về thực trạng ý thức pháp luật, cấu trúc của ý thức pháp 

luật và ảnh hƣởng của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng chƣơng trình và xác 

định hình thức, phƣơng thức giáo dục pháp luật. 

 Cũng từ hƣớng tiếp cận trên, GS.TSKH Đào Trí Úc đã công bố hai chuyên 

khảo rất có giá trị, cả về mặt lý luận và thực tiễn: “Những vấn đề lý luận cơ bản về 

pháp luật” [133] và “Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới” 

[134]. Trong các chuyên khảo này, tác giả đã làm rõ các kênh phổ biến pháp luật, 

đặt phổ biến pháp luật trong quan hệ với xây dựng ý thức, lối sống tuân theo pháp 

luật và nhấn mạnh sự hiểu biết pháp luật của nhân dân là yếu tố đầu tiên để hình 

thành ý thức pháp luật; pháp luật phải qua nhiều hình thức khác nhau mới đến đƣợc 

với ngƣời dân và trở thành sự hiểu biết về pháp luật, tri thức pháp luật [134, tr.633].  

Ngoài hƣớng tiếp cận trên trong một số công trình nghiên cứu, bài viết ở 

chừng mực nhất định cũng đề cập đến vị trí, vai trò của ý thức pháp luật cũng nhƣ 

nhận diện về nó từ góc độ cấu trúc nội dung, nguồn gốc, cơ sở xã hội của quá trình 

hình thành và phát triển ý thức pháp luật ở Việt Nam qua đó làm rõ những yếu tố 

hợp thành ý thức pháp luật của cá nhân nhƣ hiểu biết pháp luật, nhận thức về pháp 

luật, tình cảm và thái độ đối với pháp luật [49]. Một trong những nội dung quan 

trọng về ý thức pháp luật đƣợc các tác giả đề cập đến trong các công trình của mình 

là hiện tƣợng coi thƣờng pháp luật hay còn gọi là tƣ tƣởng “hƣ vô pháp luật” và 

nguồn gốc, nguyên nhân của nó trong xã hội nƣớc ta. Theo các tác giả, hiện tƣợng 

đó bắt nguồn từ nhiều phía: do các yếu tố lịch sử: sự áp bức của thực dân - phong 

kiến đã tạo nên sự phủ nhận những gì đi liền với sự áp bức đó, là công cụ cho sự áp 
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bức đó, trong đó có pháp luật; tâm lý của những ngƣời dân “sống sau lũy tre xanh” 

coi trọng lệ làng hơn phép nƣớc; sự tồn tại quá lâu của cơ chế hành chính, quan liêu, 

bao cấp trong đời sống xã hội, trong quản lý kinh tế v.v…[49, 66, 77,134].  

Các tác giả Vũ Minh Giang, Nguyễn Đình Lộc còn xem xét hiện tƣợng coi 

thƣờng pháp luật nhƣ một xu hƣớng tƣ tƣởng chịu ảnh hƣởng sâu sắc bởi học thuyết 

Nho giáo với cách nhìn tiêu cực về các giá trị của pháp luật [49, tr.11-21]; [77, 

tr.49-61]; còn các tác giả Lê Minh Tâm, Nguyễn Thị Việt Hƣơng lại nhìn nhận vấn 

đề này từ đặc điểm của dân chủ làng xã cổ truyền Việt Nam trƣớc đây [66, 118]. 

Một số công trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật còn đặt trong mối quan hệ với 

văn hóa pháp luật và đi đến khẳng định giáo dục pháp luật phải đạt đƣợc mục tiêu 

cuối cùng là sự tôn trọng pháp luật và có “hành vi, thói quen ứng xử phù hợp với 

pháp luật trong mọi tình huống. Nói cách khác, theo hƣớng nghiên cứu này, xây 

dựng ý thức pháp luật phải gắn liền với yêu cầu hình thành văn hóa pháp luật, đƣa 

hiểu biết và nhận thức đúng đắn về pháp luật lên thành nếp sống và thói quen ứng 

xử và hành động theo những hƣớng tích cực nhất, ổn định nhất [110, 106, 134]. 

Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật phải nói đến 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý và Vụ Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tƣ pháp phối hợp thực hiện: "Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới"[159]. Từ kết 

quả nghiên cứu của đề tài trên, Bộ Tƣ pháp đã xuất bản số chuyên đề rất có giá trị: 

“Tuyên truyền giáo dục pháp luật” [155]. Theo ấn phẩm này, các vấn đề lý luận cơ 

bản về giáo dục pháp luật đã đƣợc nghiên cứu tƣơng đối toàn diện và có hệ thống 

nhƣ bản chất, mục đích, vai trò, chủ thể, khách thể, đối tƣợng của giáo dục pháp 

luật. Ấn phầm này cũng đã nhận diện và làm rõ nội dung, hình thức, phƣơng tiện, 

phƣơng pháp và hiệu quả của giáo dục pháp luật. Kế thừa hƣớng nghiên cứu của đề 

tài trên đây, cuốn sách chuyên khảo: "Bàn về giáo dục pháp luật" của Trần Ngọc 

Đƣờng và Dƣơng Thanh Mai đã đề cập và giải quyết hầu hết những vấn đề cơ bản 

của lý luận về giáo dục pháp luật nhƣ: bản chất của giáo dục pháp luật, quan hệ giữa 

giáo dục pháp luật với giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, chính trị; làm rõ mục đích, vai 
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trò của giáo dục pháp luật, chủ thể, khách thể, đối tƣợng, nội dung, phƣơng tiện, 

hình thức, phƣơng pháp; hiệu quả của giáo dục pháp luật...[47].  

Một nguồn tài liệu nghiên cứu về giáo dục pháp luật cần phải nói đến đó là hệ 

thống giáo trình Lý luận nhà nƣớc và pháp luật của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo 

luật trong nƣớc đều đề cập và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục pháp 

luật, gắn với xây dựng, hình thành ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý. Các vấn đề 

đã đƣợc nghiên cứu, nhận diện và làm rõ bao gồm: Khái niệm, đặc điểm và quá 

trình giáo dục pháp luật; những yếu tố tác động; thậm chí có công trình nghiên cứu 

còn đề ra một số biện pháp để thực hiện tốt hơn công tác này cả trƣớc mắt và lâu dài 

[106, tr.452-454]; [119, tr.447-449]; một số nghiên cứu cũng đã làm rõ mục đích 

của giáo dục pháp luật và đề ra những biện pháp cụ thể để công tác giáo dục nâng 

cao ý thức pháp luật của nhân dân đạt kết quả [132, tr.430-434]. Ngoài ra, một số 

chuyên khảo còn nghiên cứu về giáo dục pháp luật gắn với quá trình hình thành 

nhân cách; phân tích, làm rõ nội dung, nguyên tắc và hình thức giáo dục pháp luật, 

từ đó đi vào làm rõ các vấn đề về giáo dục pháp luật đối với ngƣời chƣa thành niên 

[80]. 

Tác giả Trần Ngọc Dũng lại nghiên cứu về giáo dục pháp luật gắn với quá 

trình thi hành hiến chƣơng Asean để làm rõ các vấn đề nhƣ vai trò của giáo dục 

pháp luật trong sự nghiệp xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, phát triển kinh tế - xã 

hội, tăng cƣờng hội nhập toàn diện của Việt Nam trong phạm vi Asean và quốc tế; 

phân tích, đánh giá chính sách của Nhà nƣớc Việt Nam về giáo dục pháp luật; làm 

rõ hệ thống và chƣơng trình giáo dục pháp luật của Việt Nam; chỉ ra những thành 

tựu, những khiếm khuyết, bất cập của sự nghiệp giáo dục pháp luật Việt Nam trong 

những năm qua [21]. 

 Trong khuôn khổ một số bài viết, tác giả Hoàng Thị Kim Quế còn nhận diện và 

làm rõ hơn về hiệu quả của PBGDPL ở nƣớc ta hiện nay [107]; tác giả Nguyễn Thu 

Thủy còn phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lƣợng giáo dục pháp luật và 

các tiêu chí đánh giá [126]. Có thể khẳng định các nghiên cứu này đã góp phần bổ sung 

những thiếu hụt trong các nghiên cứu lý luận trƣớc đây về giáo dục pháp luật. 



 

10 
 

 

1.1.2 Nhóm các công trình về giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng xã hội 

cụ thể, địa bàn cụ thể 

Qua khảo sát các nghiên cứu, có thể điểm qua một số Luận án tiến sĩ và bài 

viết trên các tạp chí chuyên ngành luật có liên quan đến đề tài giáo dục pháp luật 

trên một số đối tƣợng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể đáng kể sau đây: 

Hƣớng nghiên cứu về giáo dục pháp luật gắn với từng nhóm đối tƣợng cụ thể 

là hƣớng nghiên cứu đƣợc nhiều đề tài luận án quan tâm cụ thể là: 

- Luận án Tiến sĩ Luật học của Đinh Xuân Thảo: “Giáo dục pháp luật trong các 

trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (không chuyên luật) ở nước ta 

hiện nay” [120]. Luận án đã nghiên cứu và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

giáo dục pháp luật trong các trƣờng đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề từ 

góc độ đánh giá, phân tích thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho 

việc đề xuất các phƣơng hƣớng và giải pháp thực hiện tốt hơn công tác này. 

- Luận án tiến sĩ Luật học: "Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại 

học không chuyên luật ở Việt Nam" của Phan Hồng Dƣơng [24]. Luận án đã phân 

tích, làm rõ cơ sở lý luận của giáo dục pháp luật cho sinh viên các trƣờng đại học không 

chuyên luật ở Việt Nam. Từ những vấn đề lý luận, luận án còn phân tích, dánh giá và làm 

rõ thực trạng, xây dựng các quan điểm và đề xuất các giải pháp tăng cƣờng giáo dục giáo 

dục pháp luật cho sinh viên các trƣờng đại học không chuyên luật ở Việt Nam hiện nay. 

- Luận án tiến sĩ Luật học: "Giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường 

trung học phổ thông ở Việt Nam" của Trần Thị Sáu [112]. Luận án đã nghiên cứu 

các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác giáo dục pháp luật cho học sinh trong 

các trƣờng trung học phổ thông ở Việt Nam theo hình thức giáo dục cơ bản từ năm 

2000 đến nay và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho 

học sinh trong các trƣờng trung học phổ thông trong thời gian tới. 

- Luận án tiến sĩ xã hội học: "Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân 

đang chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an (Nghiên cứu trường hợp trại 

giam Nam Hà" của Dƣơng Văn Đại [25] đã nhận diện và làm rõ nhiều vấn đề lý 
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luận và thực tiễn về vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án 

tại các trại giam từ góc nhìn xã hội học. 

- Luận án Phó tiến sĩ Luật học: "Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp ở 

Việt Nam (bằng thực tiễn của tòa án và luật sư)" của Dƣơng Thị Thanh Mai [82]. 

Luận án đã nghiên cứu và làm rõ vị trí, vai trò của giáo dục pháp luật trong quá 

trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam; phân tích, làm rõ những đặc trƣng 

của công tác giáo dục pháp luật, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả giáo 

dục pháp luật qua hoạt động tƣ pháp. 

Ngoài hƣớng tiếp cận từ góc độ luật học, một số luận án, công trình nghiên 

cứu còn tiếp cận giáo dục pháp luật từ góc độ xã hội học gắn với từng lĩnh vực, địa 

bàn cụ thể, đáng kể là một số công trình nghiên cứu sau đây: 

- Luận án tiến sĩ xã hội học: "Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình 

hiện nay" của Đoàn Thị Thanh Huyền [64]. Luận án đã hệ thống hóa các khái niệm, 

lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu; tìm hiểu tình hình ngƣời chƣa thành niên vi 

phạm pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh hiện nay; nhận diện thực trạng giáo dục pháp 

luật cho con cái lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông trong các gia đình tại 

tỉnh Quảng Ninh thông qua nghiên cứu nhận thức của các bậc cha mẹ; nội dung, 

phƣơng pháp giáo dục; hiệu quả của giáo dục pháp luật trong gia đình; phân tích các 

yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình ở Quảng Ninh hiện 

nay; đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục pháp luật cho con cái trong 

gia đình. 

Ngoài các Luận án tiến sĩ luật học, có thể kể đến một số đề tài khoa học cấp 

Bộ của Khoa Nhà nƣớc và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

nhƣ “Đổi mới giáo dục pháp luật trong hệ thống các trường chính trị ở nước ta hiện 

nay” hoặc trong một số chuyên khảo của Nguyễn Đình Đăng Lục nhƣ cuốn sách: 

“Giáo dục pháp luật trong nhà trường” [79]; “Vai trò của pháp luật trong quá 

trình hình thành nhân cách” [80] đã dành một dung lƣợng đáng kể để nghiên cứu về 

giáo dục pháp luật cho đối tƣợng đặc thù là ngƣời chƣa thành niên, đặc biệt là trẻ 

em. Cuốn sách chuyên khảo "Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại 
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giam ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam" của Ngô Văn Trù cũng đã phân tích 

cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam, khảo sát tình 

hình phạm nhân, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 

trong các trại giam ở các tỉnh miền núi phía Bắc [129]. Cuốn sách: "Giáo dục pháp 

luật cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu" của Dƣơng Thành 

Trung đã phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật cho đồng 

bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và thực trạng công tác giáo dục pháp 

luật. Từ đó đề xuất các quan điểm và giải pháp tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu [9130]. 

- Công trình nghiên cứu: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết pháp 

luật của một số đối tượng bị thiệt thòi trong xã hội” của Viện Nghiên cứu khoa học 

pháp lý (Bộ Tƣ pháp) [162] cũng đã nhận diện và làm rõ bối cảnh và hạn chế trong 

tiếp cận hệ thống pháp luật của một số nhóm đối tƣợng bị thiệt thòi; khái quát, đánh 

giá về hoạt động nâng cao hiểu biết pháp luật; PBGDPL, nghiên cứu so sánh về 

hiệu quả của các biện pháp nâng cao hiểu biết pháp luật của nhóm đối tƣợng này...  

Hƣớng nghiên cứu giáo dục pháp luật trên từng địa bàn cụ thể cũng có nhiều 

đề tài, công trình nghiên cứu đƣợc triển khai thực hiện, cụ thể là: 

- Cuốn sách: “Một số vấn đề giáo dục pháp luật ở miền núi và vùng dân tộc 

thiểu số” [9] đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá và làm rõ nhiều vấn đề lý luận và 

thực tiễn về công tác giáo dục pháp luật theo địa bàn với những cách thức tiến hành 

cụ thể; làm rõ hiệu quả của các hoạt động thực tiễn với những số liệu khá phong 

phú của các địa phƣơng nhƣ Hà Nội, Thanh Hóa v.v.  

- Một số luận văn thạc sĩ luật học đƣợc bảo vệ thành công trong các cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo luật đã nghiên cứu đề tài giáo dục pháp luật tại một số địa bàn, 

đối tƣợng cụ thể nhƣ: Trần Văn Trầm: “Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức 

trên địa bàn tỉnh Bình Định” (2002); Quách Văn Trang: “Tăng cường công tác giáo 

dục pháp luật cho cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện 

nay” (2002); Hoàng Trung Thành: “Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Thái 
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Bình trong giai đoạn hiện nay” (2004); Lê Thị Xuân Hƣơng: “Giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, công chức cấp xã ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa” (2009); Đinh 

Thị Loan: “Giáo dục pháp luật cho đồng bào thiểu số ở tỉnh Hà Giang” (2010); 

Đặng Quang Tuân: “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông-qua 

thực tiễn tỉnh Quảng Bình” (2012); Đỗ Hồng Kỳ: “Phổ biến, giáo dục pháp luật của 

xã, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” (2012); Nguyễn Thị Kim Ngân: 

“Phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” (2013); 

Nguyễn Thị Kim Nhung: “Phòng chống tham nhũng từ phương diện phổ biến, giáo 

dục pháp luật đối với cán bộ, công chức bộ máy hành chính nhà nước” (2014) 

..v.v..Các công trình này cũng đã nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trên những địa bàn, đối tƣợng, lĩnh vực cụ 

thể và đề ra một số giải pháp đổi mới. 

Từ các công trình nghiên cứu trên đây có thể khẳng định, các tác giả Việt 

Nam đã vận dụng khá nhuần nhuyễn các vấn đề lý luận chung về giáo dục pháp luật 

để giải quyết các vấn đề cụ thể, gắn với nhóm đối tƣợng, địa bàn và trên các lĩnh 

vực cụ thể mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Các công trình đó đã vận dụng một 

cách sáng tạo, nhuần nhuyễn những vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật để đi sâu 

giải quyết các vấn đề chuyên ngành của lĩnh vực này, hƣớng đến nhóm các đối 

tƣợng, địa bàn cụ thể để tìm ra những tƣơng đồng, khác biệt trong hoạt động giáo 

dục pháp luật. 

1.1.3 Nhóm các công trình về giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk nói 

riêng và Tây Nguyên nói chung 

1.1.3.1. Nhóm công trình nghiên cứu về Tây Nguyên nói chung  

- Đề tài TN3/X18: "Vai trò của một số nhóm xã hội các dân tộc thiểu số tại 

chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên" do TS Bùi Văn Đạo làm Chủ nhiệm 

[166]. Đề tài hƣớng đến mục tiêu điều tra, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ vai trò, 

vị trí của các nhóm xã hội đặc thù, gồm già làng, trí thức và phụ nữ các tộc ngƣời 

thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong 25 năm đổi mới, rút ra các bài học kinh 

nghiệm, đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp phù hợp, khả thi, làm cơ sở khoa 
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học cho việc xây dựng chính sách nhằm kế thừa, phát huy hiệu quả vai trò của già làng, 

trí thức và phụ nữ các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên.  

- Đề tài TN3/X09: "Xây dựng luận cứ khoa học cho việc bổ sung và đổi mới 

hệ thống thể chế phát triển bền vững Tây Nguyên" do PGS.TS Hà Huy Thành làm 

Chủ nhiệm [131]. Đề tài đã phân tích, đánh giá tiến trình cải cách và thực trạng hệ 

thống thể chế phát triển vùng Tây Nguyên từ 1986 đến nay; từ đó chỉ ra các vấn đề 

thách thức trong việc hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững, nguyên nhân và các 

bài học kinh nghiệm về xây dựng và cải cách hệ thống thể chế phát triển bền vững 

vùng Tây Nguyên. Đề tài cũng đề xuất và luận giải nhiều quan điểm, định hƣớng và 

hệ giải pháp có tính khả thi nhằm bổ sung và đổi mới hệ thống thể chế phát triển 

bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030. 

Một số bài viết, chuyên đề khác cũng khẳng định Đắk Lắk chính là cái nôi của 

văn hóa Tây Nguyên [194]; ngành văn hoá tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành điều tra, 

nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài nhƣ: Văn hoá dân gian Ê-đê; văn hoá dân gian 

Mnông; các Luật tục, nghi lễ, lễ hội...; sƣu tầm đƣợc hệ thống sử thi Tây Nguyên 

(gồm 165 sử thi Ê-đê, 92 sử thi Mnông, 35 sử thi Jrai). Rất nhiều trong số sử thi, 

truyện cổ, luật tục nói trên đã đƣợc biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi, bổ 

sung vào kho tàng văn học dân gian phong phú của cả nƣớc, tiêu biểu nhƣ sử thi 

Đam San; Truyện thần N‟Tôn bị đánh; nàng Ji Dết L‟Nghê; Quả bầu vàng; Sự tích cây 

Kơ Nia... Tất cả những sử thi, truyện cổ, luật tục đã sƣu tầm đƣợc đều gắn chặt với 

cuộc sống, với buôn làng Tây Nguyên, đó là kho tàng tri thức vô giá của đồng bào. 

- Một số công trình nghiên cứu về hệ thống chính trị Tây Nguyên, văn hóa, 

luật tục Tây Nguyên là những tài liệu có giá trị định hƣớng nghiên cứu rất quan 

trọng và không thể thiếu đƣợc cho việc nghiên cứu về giáo dục pháp luật ở Đắk 

Lắk. Có thể kể đến những công trình nghiên cứu của GS. Đặng Nghiêm Vạn (chủ 

biên): “Tây Nguyên trên đường phát triển” [144]; cuốn sách do PGS.TS Phạm Hảo 

và TS. Trƣơng Minh Dục đồng chủ biên: “Một số vấn đề về xây dựng hệ thống 

chính trị ở Tây Nguyên” [52] hoặc nghiên cứu của GS.TS Ngô Đức Thịnh: “Các giá trị 
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luật tục ở Tây Nguyên” [124]; bài viết của TS Nguyễn Thị Việt Hƣơng: “Giá trị của luật 

tục từ góc nhìn pháp lý” [67].  

Qua đánh giá các công trình nghiên cứu trên đây cho thấy luật tục ở Tây 

Nguyên cũng nhƣ luật tục ở các khu vực khác, vừa mang một số yếu tố của pháp 

luật theo cách hiểu hiện đại về pháp luật, vừa mang tính chất của lệ tục, phong tục, 

các quy ƣớc, lời răn dạy mang tính đạo đức, có giá trị hƣớng dẫn hành vi cá nhân, 

tạo dƣ luận xã hội để điều chỉnh các hành vi ấy [124, tr.115]. Luật tục là hình thức 

phát triển cao của các phong tục, tập quán, tục lệ, nhiều quy định trong luật tục cũng 

đƣợc thể hiện trong pháp luật, nói cách khác, luật tục cũng là hình thức phát triển 

pháp luật; một bộ phận cấu thành cơ chế điều chỉnh xã hội và hỗ trợ, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, khi nghiên cứu 

về Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cần phải thấy rằng các thiết chế 

xã hội cổ truyền vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động bên cạnh hệ thống các thiết chế 

chính thống với tính hợp lý của nó. Trên thực tế một số yếu tố cổ truyền vẫn đƣợc 

sử dụng để điều chỉnh hành vi xã hội và quản lý cộng đồng, có tác dụng hỗ trợ trực 

tiếp cho việc thực thi pháp luật. Thực tiễn cũng cho thấy trong công tác quản lý, 

phần đông các làng, buôn ngƣời dân tộc thiểu số bản địa ở Đắk Lắk vẫn mang nặng 

tính tự quản, cuộc sống của ngƣời dân vẫn cơ bản diễn ra xung quanh luật tục, theo 

tập tục cổ truyền với chế độ mẫu hệ mà vai trò của ngƣời phụ nữ trong gia đình, 

dòng họ và các già làng, chủ làng, chủ đất, thầy kiện, thầy cúng, trƣởng tộc vẫn có 

ảnh hƣởng quyết định những yếu tố của hình thức tòa án phong tục tồn tại lâu đời ở 

Đắk Lắk vẫn tiếp tục phát huy tác dụng [52, tr.85], vì vậy, tình trạng thiếu tƣơng 

đồng giữa pháp luật của Nhà nƣớc và luật tục của các dân tộc thiểu số vẫn còn tồn 

tại và tác động đến hành vi, ý thức của mỗi ngƣời. Do am hiểu không đầy đủ phong 

tục, tập quán và luật tục hoặc do tƣ duy pháp lý máy móc, quan liêu mà nhiều nơi, 

nhiều lúc chính quyền địa phƣơng và đoàn thể xã hội đã không chú ý đến công tác 

vận động quần chúng, coi thƣờng các tập tục của đồng bào bản địa, các thiết chế xã 

hội truyền thống, kể cả trong hoạt động giáo dục pháp luật cũng không đƣợc chỉ đạo 

đặt trong mối quan hệ hài hoà với luật tục tiến bộ nên dẫn đến những hệ quả ngoài 
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mong muốn. Đây là một vấn đề có ý nghĩa phƣơng pháp luận rất quan trọng trong 

quá trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân ở Đắk Lắk hiện nay, bảo 

đảm giải quyết thỏa đáng mối quan hệ hài hoà giữa tri thức pháp luật với tri thức 

luật tục tiến bộ của ngƣời dân tộc tộc thiểu số bản địa. 

Ngoài ra, cũng có một số công trình nghiên cứu cụ thể về các khía cạnh của 

tâm lý dân tộc trong mấy năm gần đây, chẳng hạn, „„Những yếu tố tâm lý dân tộc 

ảnh hƣởng đến sự ổn định và phát triển ở Tây Nguyên hiện nay‟‟ (dự án điều tra cơ 

bản từ tháng 6/2002 đến 6/2004 do GS.TS Vũ Dũng làm chủ nhiệm), „„Những đặc 

điểm tâm lý cơ bản của cộng đồng ngƣời ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và ảnh hƣởng 

của chúng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực này‟‟ (đề tài NCKH cấp 

Nhà nƣớc từ 2004 đến 2005 do GS. TS Vũ Dũng làm chủ nhiệm)… Những công trình 

này đã đề cập tới các yếu tố tâm lý dân tộc nhƣ: nhận thức của các dân tộc, tri giác giữa 

các dân tộc, tính cách dân tộc, tâm trạng và tâm tƣ nguyện vọng của các dân tộc… 

1.1.3.2. Nhóm công trình nghiên cứu về Đắk Lắk  

- Cuốn sách chuyên khảo: "Tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán 

bộ, công chức hành chính của tỉnh Đắc Lắk" của tập thể tác giả do Nguyễn Quốc 

Sửu (ch.b.) [117]. Đây là một nghiên cứu đầu tiên về giáo dục pháp luật cho nhóm 

đối tƣợng đặc thù là cán bộ, công chức hành chính của tỉnh. Cuốn sách đã trình bày 

cơ sở lí luận về tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành 

chính của tỉnh Đắc Lắk và nêu lên thực trạng, quan điểm, giải pháp tăng cƣờng, 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho đội ngũ này trong giai đoạn 

hiện nay. Theo hƣớng tiếp cận này có thể kể đến Luận văn thạc sĩ luật học của Đỗ 

Văn Dƣơng: “Giáo dục pháp luật cho cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Đắc Lắk 

hiện nay” (2002). Luận văn đã đi sâu phân tích về giáo dục pháp luật đối với nhóm 

đối tƣợng đặc thù là đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk. 

Đặc biệt, từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh cũng có 

một số bài viết đƣợc đăng tải trên các phƣơng tiện truyền thông báo chí nhƣ bài 

“Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật” của tác giả Việt Cƣờng trên Báo Đắk Lắk điện tử ngày 23-3-2014, 
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bài: “Những giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

ở Đắk Lắk” của tác giả Phạm Văn Chung - Báo Đắk Lắk ngày 01/3/2014 bài: “Nội 

dung phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên phải phong 

phú, kịp thời” của tác giả Nguyễn Hoa, Báo Đắk Lắk ngày 27/2/2014; bài: “Giáo 

dục pháp luật trong hoạt động tố tụng tại Tòa án ở tỉnh Đắk Lắk” (bài tham gia dự 

thi về giáo dục pháp luật của Nguyễn Thị Tĩnh năm 2012). Luận văn thạc sỹ luật 

học:“Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục Ê Đê – qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk” của Nguyễn Thị Tĩnh (2007) và một số công trình nghiên cứu có giá 

trị khác. 

Gần đây nhất nghiên cứu về mối quan hệ giữa luật tục và luật pháp trong quản 

lý xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải kể đến Luận án tiến sĩ xã hội học: "Mối 

quan hệ giữa luật tục và luật pháp trong quản lý xã hội (nghiên cứu trường hợp luật 

tục Ê Đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)" của Trƣơng Thị Hiền [54]. Luận án đã chỉ ra 

khả năng vận dụng các tiếp cận nhân học luật pháp, tiếp cận xã hội học luật pháp 

trong việc đặt luật tục vào trong một môi trƣờng văn hóa mà nó nảy sinh, tồn tại 

nhằm giải thích sự biến đổi của nó gắn liền với sự phát triển xã hội. Luận án đã tìm 

ra các minh chứng cho thấy quan hệ giữa luật tục Ê Đê và luật pháp hiện nay có sự 

pha trộn giữa những yếu tố mang tính duy lý và những yếu tố của kiểu tƣ pháp 

khadi. Từ đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhìn nhận vấn đề "đa dạng luật" ở các 

cộng đồng dân tộc thiểu số theo hƣớng nhìn công bằng hơn về vai trò của cả luật tục 

và luật pháp. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của luận án còn chỉ ra việc thấu hiểu mối 

tƣơng tác giữa các chuẩn mực xã hội trong phạm vi một cộng đồng và nhấn mạnh 

luật pháp chỉ nhƣ một trong nhiều chuẩn mực xã hội tác động tới mô hình hành vi 

ứng xử của con ngƣời là những điểm trọng tâm trong quá trình vận dụng luật tục 

trong quản lý xã hội ở cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số.  

1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài về những vấn đề có liên quan đến đề tài 

Chủ đề giáo dục pháp luật luôn luôn là một trong những chủ đề đƣợc quan 

tâm giới thiệu, phân tích, nghiên cứu trong sách báo pháp lý các nƣớc, là đối tƣợng 

nghiên cứu của nhiều công trình, đề tài khoa học, nhiều giáo trình, sách chuyên 
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khảo nƣớc ngoài, đặc biệt là các nhà khoa học pháp lý Liên Xô và các nƣớc XHCN 

Đông Âu trƣớc đây.  

Ở Liên bang Nga, giáo dục pháp luật luôn đƣợc nghiên cứu gắn với ý thức 

pháp luật và văn hóa pháp luật. Có thể kể đến một số Luận án Tiến sĩ: “Tình hình 

đƣợc thông tin về pháp luật với việc hình thành văn hóa pháp luật của cá nhân” của 

V.M. Bô-erơ [152]; “Ý thức pháp luật với tính cách là một yếu tố của văn hóa pháp 

luật - Văn hóa pháp luật và các vấn đề giáo dục pháp luật” của V.I.Kaminskaja, 

A.P.Rachinov [145]; “Ý thức pháp luật và tiềm thức pháp luật ở nƣớc Nga” của 

R.C.Bainiazov [109]; “Đào tạo pháp luật trong bối cảnh văn hóa pháp luật Nga” của 

V.N.Siniukov [153]..v.v…Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội, ở 

nƣớc Nga có xu hƣớng nghiên cứu về chủ nghĩa hƣ vô pháp luật nhƣ một vấn đề 

đặc thù để xem xét, rút ra các bài học bổ ích cho việc xây dựng ý thức pháp luật và 

giáo dục pháp luật trong một bộ phận dân cƣ và công chức nhà nƣớc ở nƣớc ta. Có 

thể nêu một số công trình đáng chú ý nhƣ: “Chủ nghĩa hƣ vô pháp luật với tính cách 

là một hiện tƣợng xã hội” (Lý luận Nhà nƣớc và pháp luật, Nxb Zerkalo, 1998, 

tr400-415); S.Frank: “Đạo lý của chủ nghĩa hƣ vô pháp luật” (Matxcơva, 

1991)..v.v… Theo đó, các nhà nghiên cứu ở Nga đã phác họa bức tranh về tính phổ 

biến của hiện tƣợng coi thƣờng pháp luật hiện nay ở Nga với nguồn gốc không chỉ có 

từ trong tiềm thức xa xƣa mà còn nằm ngay trong những điều kiện phát triển của chủ 

nghĩa tƣ bản hoang dã hiện nay, nhất là khi nƣớc Nga đang trong quá trình thay đổi về 

cơ chế, các đảo lộn về giá trị xã hội. Vì vậy, việc giáo dục và đào tạo pháp luật, phổ 

biến pháp luật cần đƣợc đặt trong hệ thống các giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội và 

luôn phải tính đến những khía cạnh tâm lý và tiềm thức của ngƣời Nga hiện nay.  

Dƣới góc nhìn luật học so sánh, các nhà nghiên cứu ở Mỹ, Anh, Châu Âu, 

Nhật Bản đều coi giáo dục pháp luật và đào tạo pháp luật là đề tài không thể thiếu 

trong các công trình giới thiệu về hệ thống pháp luật của nƣớc họ. Vì vậy, trong quá 

trình nghiên cứu, theo họ, việc tìm hiểu các công trình tiêu biểu về hệ thống pháp 

luật của các nƣớc trên thế giới sẽ cung cấp cho ngƣời đọc nhiều thông tin bổ ích cho 

việc nghiên cứu về giáo dục pháp luật. Theo hƣớng tiếp cận này, có thể kể đến 
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nghiên cứu của René David: “Các hệ thống pháp luật lớn của thời đại” (Lê Grand 

Sistêmes de Droit Contemporains), Nxb Dalos, Paris, 1978); E.Allan Farnsworth: 

“Giới thiệu; về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ” (Introduction to the Legal System of the 

United States), Nxb Oceana, London-Rome-NewYork, 1991; Pond. R: “Tinh thần 

của Thông luật” (The Spirit of Common Law), Boston, 2001; Glendon M., Gordon 

M., Osakwe C: Các truyền thống so sánh pháp luật (Comparative Legal Traditions), 

Washington Univ, Press, 1994 v.v..  

Đặc biệt, trong các nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu luật học so sánh 

của Nhật Bản cũng đặc biệt quan tâm đến giáo dục pháp luật và mối liên hệ của nó 

với đặc điểm của ý thức pháp luật và truyền thống tƣ duy pháp lý của ngƣời Nhật. 

Trong cuốn: “Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” (đã đƣợc dịch ra tiếng Việt) của Nxb 

Khoa học xã hội, 1993, GS. Tsuneo Inako đã phác họa về khái niệm “tâm thế pháp 

lý” của ngƣời Nhật vừa hết sức coi trọng pháp luật, vừa không thích cứng nhắc 

trong hành xử, từ đó, tác giả đã phân tích sâu về phƣơng pháp đào tạo pháp luật cho 

các chuyên gia pháp luật, cách thức giáo dục pháp luật cho các nhà kinh doanh Nhật Bản. 

Ngoài ra còn có công trình nghiên cứu làm rõ một số yếu tố ảnh hƣởng đến 

giáo dục pháp luật, gắn với thực thi pháp luật nhƣ bài viết: “Những yếu tố tâm lý xã 

hội trong thực thi pháp luật” [51] của PGS.TS.Gorshunov D.N. Bài viết đã làm rõ 

những yếu tố tâm lý xã hội trong thực thi pháp luật nhƣ: i) Tâm lý và lợi ích cá 

nhân; ii) Nhận thức cá nhân và sự trợ giúp; iii) Mục tiêu đồng thuận với mục đích cá 

nhân; iv) Nền tảng và truyền thống 

Từ góc độ thực tiễn chính trị - pháp lý quốc tế, giáo dục pháp luật cũng là đề 

tài đƣợc đề cập nhiều trên các diễn đàn pháp lý quốc tế và khu vực, cả song phƣơng, 

đa phƣơng và ngày càng có ý nghĩa toàn cầu, hƣớng đến những chuẩn mực, nhận 

thức chung. Tháng 6 năm 2006 tại Paris đã diễn ra Hội nghị toàn thể Ban chấp hành 

Hội luật gia dân chủ quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị đó đã có 01 cuộc Hội 

thảo với chủ đề: “Giáo dục pháp luật trong thời đại toàn cầu hóa” (Legal Education 

in the Age of Globalization) thu hút sự tham gia của hàng trăm tổ chức luật gia từ 

nhiều nƣớc trên thế giới [60]. Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ X đƣợc tổ chức từ 
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14-18 tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội, Hội Luật gia ASEAN (ALA), một cuộc Hội 

thảo lớn với chủ đề: “Hiến chương ASEAN - đưa ASEAN lên những tầm cao mới” 

cũng đã đề cập nhiều đến vấn đề về giáo dục pháp luật [59]. Trong hợp phần đầu 

tiên của Hội thảo: “Tác động của Hiến chương ASEAN tới hệ thống giáo dục pháp 

luật các nước ASEAN” đã có một loạt các báo cáo nghiên cứu về tình hình giáo dục 

pháp luật và đào tạo pháp luật ở các nƣớc ASEAN. Các học giả đều có nhất trí cho 

rằng, các trƣờng luật, khoa luật không chỉ phải đào tạo ra các luật gia giỏi mà còn 

phải làm cho họ trở thành các nhà chuyên môn có khả năng giải quyết các vấn đề xã 

hội và con ngƣời bằng con đƣờng pháp luật và họ phải là tác nhân của sự thay đổi 

một cách hòa bình: Mọi ngƣời phải cảm nhận đƣợc nguyên tắc pháp quyền bắt đầu 

từ việc đào tạo sinh viên luật về các vấn đề cơ bản nhằm tạo các hình thức thích hợp 

để bênh vực quyền lợi của ngƣời dân, bảo đảm khả năng tiếp cận công lý cho họ với 

chi phí thấp nhất. Nội dung “trợ giúp pháp lý cho ngƣời nghèo” có thể đƣợc đƣa 

vào chƣơng trình đào tạo cho những khóa học nhằm tạo cho ngƣời học hiểu biết 

thấu đáo về ý nghĩa của việc giúp đỡ pháp lý cho những ai đang ở bên lề xã hội của 

đất nƣớc mình. Tƣơng tự, các vấn đề khác nhƣ quyền của những ngƣời lao động di 

trú tự do, vấn đề về nạn buôn bán ngƣời v..v...cũng cần đƣa vào nội dung giáo dục 

pháp luật ở các nƣớc ASEAN. Các nhà luật học thế giới cũng nhƣ khu vực ASEAN 

đều có một nhận định chung về sứ mệnh của giáo dục pháp luật là “nhằm thúc đẩy 

xây dựng một thị trƣờng ổn định, thịnh vƣợng, có năng lực cạnh tranh và liên kết 

kinh tế cao, tạo thuận lợi cho thƣơng mại và đầu tƣ, bao gồm dòng chảy của hàng 

hóa, dịch vụ và dòng đầu tƣ, di chuyển thuận lợi của các doanh nhân, của những 

ngƣời có chuyên môn cao, có tài năng và của lực lƣợng lao động, sự tự do chu 

chuyển của các dòng vốn”, “góp phần nâng cao phúc lợi và đời sống nhân dân 

thông qua việc tạo cơ sở pháp lý cho sự tiếp cận bình đẳng các cơ hội về phát triển 

con ngƣời, phúc lợi và công bằng xã hội”. Ngoài các Hội thảo trên đây, một số hội 

thảo quốc tế khác cũng đã diễn ra về đề tài giáo dục pháp luật theo hƣớng quan tâm 

đến việc gắn mục đích và nội dung giáo dục pháp luật với cải cách kinh tế và cải 

cách tƣ pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chẳng hạn, Hội thảo quốc tế “Giáo dục 
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pháp luật ở các nước châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhà nước pháp quyền” 

đã đƣợc tổ chức trong các ngày 25-27 tháng 10 năm 2012 tại Seoul, Hàn Quốc. 

Nghiên cứu nội dung các hội thảo quốc tế nêu trên có thể thấy rõ chức năng và 

ý nghĩa quan trọng của giáo dục pháp luật đối với những quá trình chính trị, kinh tế, xã 

hội đang diễn ra ở hầu hết các nƣớc trên thế giới. Bối cảnh đó đã đặt ra hàng loạt các 

vấn đề về nội dung giáo dục và đào tạo pháp luật nhƣ đối với việc cải cách phƣơng 

pháp và hình thức đào tạo, giáo dục pháp luật, với những định hƣớng ƣu tiên mới, với 

nhu cầu hợp tác giữa giáo dục với hoạt động thực tiễn nhằm khắc phục sự cứng nhắc 

và bảo thủ, lạc hậu của các chƣơng trình và phƣơng pháp giáo dục pháp luật. 

Đối với các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc liên quan đến giáo dục pháp luật cho 

đối tƣợng cụ thể và địa bàn cụ thể có Luận án tiến sĩ Luật học: "Giáo dục pháp luật 

trong các trường đào tạo, bồi dưỡng của Bộ An ninh nước Cộng hoà dân chủ nhân 

dân Lào" của Súc Ni Lăn Đon Kun Lạ Vông [116]. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ 

cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng 

của Bộ An ninh nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; phân tích, đánh giá thực trạng 

và đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các trƣờng 

đào tạo, bồi dƣỡng của Bộ An ninh nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. 

Hiện nay, nghiên cứu về giáo dục pháp luật các học giả nƣớc ngoài còn có 

một số xu hƣớng nghiên cứu mới, nhất là khi nói về sự giao thoa giữa pháp luật và 

tục lệ pháp lý, nhiều học giả nƣớc ngoài, đặc biệt là các học giả châu Âu và Nga, 

đều cho thấy một xu hƣớng tiếp cận khá rõ nét của các hệ thống pháp luật đối với 

loại nguồn pháp luật quan trọng này. Từ đó, họ đặt ra vấn đề về nhu cầu tăng cƣờng 

giảng dạy, phổ biến những kiến thức và kinh nghiệm về sử dung luật tục cũng nhƣ 

các tập quán pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý nảy sinh trong đời 

sống xã hội, trong hoạt động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thƣơng mại hiện 

nay. Đó là cách nhìn khá phổ biến hiện nay, thể hiện trong các công trình nghiên 

của các tác giả nhƣ Bederman D.J trong cuốn sách: “Sự phục hồi kỳ lạ của các tập 

quán: một bến bờ mong đợi và sự thu hoạch của ngành tƣ pháp” (The Curious 

resurrection of Custom Beach access and Judicial takings//Columbia Law Review, 
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1996 No10); R.M.Zumbuligze: “Luật tục với tính cách là một nguồn của Dân luật” 

(Customary Law as a source of Civil law). Với cách nhìn nhận của trào lƣu tƣ duy 

pháp lý mới ở phƣơng Tây về nhận thức pháp luật và nhận thức về giáo dục pháp 

luật trong mối liên hệ giao thoa giữa pháp luật với tập quán pháp lý rất gần gũi với 

yêu cầu về nhận thức pháp luật, phổ biến và giáo dục cho cƣ dân ở khu vực Tây 

Nguyên nói riêng và các khu vực nhiều nƣớc ở Việt Nam.  

Một hƣớng nghiên cứu mới cần quan tâm gần đây là hƣớng nghiên cứu về vị 

trí, vai trò của các thể chế hiện đại trong mối quan hệ với sự giàu có hay thất bại của 

các quốc gia dân tộc cũng nhƣ trong điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, theo hƣớng 

nghiên cứu này có thể kể đến chuyên khảo: “Tại sao các quốc gia thất bại” của hai 

tác giả ngƣời Mỹ Daron Acemoglu và James A. Robinson [14]. Hai tác giả lập luận 

rằng những quốc gia thất bại là những đất nƣớc bị cai trị bởi một nhóm quyền thế 

tập trung và những nhóm này đã tổ chức xã hội để phục vụ cho quyền lợi riêng của 

họ trong khi đại đa số quần chúng nhân dân phải trả giá. Thế lực chính trị bị tập 

trung trong một nhóm nhỏ, đƣợc sử dụng để tạo ra tài sản khổng lồ cho những 

ngƣời nắm giữ quyền lực, trong khi đó, những nƣớc trở nên giàu có là vì ngƣời dân 

nƣớc đó lật đổ giới quyền thế, những ngƣời kiểm soát quyền lực và tạo ra một xã 

hội trong đó các quyền chính trị đƣợc phân phối rộng rãi, trong đó chính phủ có 

trách nhiệm giải trình và phải đáp ứng trƣớc công dân, và trong đó đại đa số quần 

chúng có thể tranh thủ các cơ hội kinh tế. Từ đó hai tác giả đi đến khẳng định thể 

chế nào có những điều chỉnh, cải cách để dung hợp đƣợc các lợi ích kinh tế - chính 

trị và tạo điều kiện cho ngƣời dân làm ăn sinh sống đƣợc tốt nhất sẽ thành công, 

mang lại sự thịnh vƣợng cho quốc gia, dân tộc.  

1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu đề tài và các vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu 

1.3.1. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu  

Từ kết quả của các công trình nghiên cứu đã khảo sát trên đây, có thể rút ra 

một số nhận xét, đánh giá có giá trị tham khảo cho đề tài Luận án nhƣ sau: 
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Các Luận án, bài viết trên nghiên cứu về giáo dục pháp luật ở các góc độ luật 

học, xã hội học, trong quan hệ với xây dựng và bảo vệ pháp luật, nâng cao ý thức pháp 

luật, gắn với tăng cƣờng pháp chế hoặc đặt trong quan hệ giữa xây dựng với tổ chức thực 

hiện pháp luật...Qua đó đã làm rõ nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn về giáo dục pháp 

luật, vận dụng khá sáng tạo lý luận để xử lý, đánh giá thực tiễn gắn với tổ chức thực hiện 

pháp luật trên từng lĩnh vực, địa bàn, đối tƣợng cụ thể và đề ra một số giải pháp bảo đảm; 

khẳng định vị trí, vai trò cũng nhƣ hiệu quả của giáo dục pháp luật, cụ thể là: 

Thứ nhất, về mặt lý luận, đóng góp quan trọng nhất của các nghiên cứu là góp 

phần hình thành cấu trúc lý luận cho việc tiếp cận, phân tích và đánh giá hiệu quả 

của giáo dục pháp luật. Cấu trúc đó bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản nhƣ khái 

niệm, mục đích, chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức, phƣơng tiện, hiệu quả và 

các yếu tố bảo đảm, cụ thể là:  

- Phân tích, làm rõ các thuộc tính cấu thành nội hàm của khái niệm giáo dục 

pháp luật ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, qua đó cũng cho thấy tính chất phong 

phú, đa dạng, nhiều chiều trong tiếp cận về khái niệm này. 

- Phân tích, làm rõ mục đích của giáo dục pháp luật trong mối quan hệ với xây 

dựng ý thức pháp luật, lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng, 

bồi đắp nền văn hóa pháp lý, với những thang bậc, cấp độ nhận thức khác nhau, từ 

đơn giản đến phức tạp, từ chƣa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ biết ít đến biết nhiều, 

từ bộ phận đến hiểu biết toàn diện, trong chỉnh thể, có tính hệ thống, cả pháp luật 

thực định và pháp luật trong cuộc sống. 

- Phân tích, làm rõ chủ thể thực hiện giáo dục pháp luật rất phong phú và đa 

dạng nhằm huy động tất cả các nguồn lực xã hội tham gia, trong đó xác định rõ 

trách nhiệm của Nhà nƣớc và sự tham gia, hỗ trợ của các thiết chế xã hội, nhất là sự 

tham gia, vào cuộc của các phƣơng tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh, 

truyền hình, những ngƣời có kiến thức hiểu biết pháp luật cũng nhƣ vai trò, tính tích 

cực, chủ động của bản thân từng ngƣời dân. 

- Phân tích, định hình đối tƣợng giáo dục pháp luật, bao gồm công dân nói 

chung, nhóm cƣ dân cụ thể nói riêng gắn với từng đơn vị hành chính - lãnh thổ nhất 
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định hoặc địa bàn đặc biệt (dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, hải đảo v.v..) hoặc 

thuộc các nhóm nghề nghiệp, công tác khác nhau nhƣ cán bộ, công chức, nông dân, 

học sinh sinh viên, bộ đội v.v…Từ đó rút ra những nhận định mang tính phƣơng 

pháp luận là ngoài sự tƣơng đồng vẫn còn có những khác biệt trong giáo dục pháp 

luật cho từng nhóm đối tƣợng cụ thể. 

- Phân tích, làm rõ nội dung giáo dục pháp luật, không chỉ bao hàm nội dung 

của pháp luật thực định mà còn bao hàm cả sự thẩm thấu của pháp luật trong đời 

sống, gắn với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến các quyền, nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của ngƣời dân và việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị của các chủ thể. 

- Phân tích, làm rõ các phƣơng pháp và hình thức giáo dục pháp luật, bao gồm 

các phƣơng pháp giáo dục, thuyết phục, vận động, cƣỡng bức, bắt buộc, dẫn dắt; 

các hình thức giáo dục pháp luật gắn với hệ thống nhà trƣờng trong các cấp học; các 

trƣờng chuyên luật, không chuyên luật, các hoạt động giáo dục pháp luật chính khóa 

và ngoại khóa và các hình thức đặc thù khác… 

Thứ hai, về mặt thực tiễn, các nghiên cứu đã gắn với công tác xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trong mối liên hệ với công tác tổ chức thực hiện pháp luật, 

đƣa pháp luật vào cuộc sống. Nhiều nghiên cứu đã dành thời lƣợng thỏa đáng cho 

việc phân tích, đánh giá thực trạng nhu cầu về giáo dục pháp luật của nhân dân; thực 

trạng thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục pháp luật, nhất là trong quá trình triển 

khai thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 19/12/2003 của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Luật PBGDPL và 

các văn bản hƣớng dẫn thi hành cũng nhƣ các Đề án, Chƣơng trình về PBGDPL, nhất là 

tại các Bộ, ngành, địa phƣơng, trong đó có các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu đã vận dụng khá nhuần nhuyễn các vấn đề 

lý luận chung về giáo dục pháp luật vào nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể, 

gắn với đặc điểm của từng địa bàn, khu vực (trong cả nƣớc hoặc từng khu vực, từng tỉnh, 

địa bàn cấp huyện, cấp xã…), nhóm đối tƣợng (đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh 
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viên, ngƣời chƣa thành niên, ngƣời khuyết tật, ngƣời cao tuổi, phụ nữ…), lĩnh vực hoạt 

động cụ thể với những phạm vi thang bậc, cấp độ khác nhau, cả về lý luận và thực tiễn.  

Nghiên cứu tổng quan về giáo dục pháp luật tác giả nhận thấy, mặc dù mô 

hình lý luận về giáo dục pháp luật đã đƣợc các nhà khoa học xây dựng gần nhƣ 

hoàn thiện và đã đƣợc kiểm nghiệm trong thực tiễn với những kết quả đáng khích 

lệ. Tuy nhiên từ trƣớc đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu và xây dựng mô 

hình lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. Thực tiễn giáo dục 

pháp luật cho thấy đối với địa bàn có tính đặc thù nhƣ Đắk Lắk việc áp dụng mô 

hình lý luận chung về giáo dục pháp luật trong cả nƣớc là chƣa đáp ứng đƣợc nhu 

cầu của ngƣời dân nên cần có một mô hình lý luận đặc thù về giáo dục pháp luật 

cho ngƣời dân Đắk Lắk nhƣ là một bộ phận của hệ thống lý luận về giáo dục pháp 

luật chung trong cả nƣớc, làm phong phú thêm hệ thống lý luận về giáo dục pháp 

luật nói chung và lý luận giáo dục pháp luật cho đối tƣợng cụ thể và địa bàn cụ thể.  

1.3.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong Luận án 

Kế thừa chọn lọc các kết quả nghiên cứu trên đây, Luận án nghiên cứu giáo 

dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk một cách sâu sắc, đầy đủ và toàn diện 

bảo đảm tính khoa học và tính hệ thống, với những vấn đề sau: 

Một là, về lý luận, Luận án phải tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ: 

- Khái niệm, vai trò và các đặc trƣng của giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

tỉnh Đắk Lắk và các yếu tố tác động, ảnh hƣởng, cả nhân tố khách quan và chủ quan  

Đây là những vấn đề hoàn toàn mới, chƣa đƣợc nghiên cứu, trong bất kỳ một công 

trình nghiên cứu nào, cả trong nƣớc và ngoài nƣớc.  

- Mô hình lý luận về giáo dục pháp luật đặc thù cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

bao gồm: Mục tiêu, nguyên tắc, chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức giáo dục 

pháp luật, vai trò; các bảo đảm, yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân trong tỉnh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể kế thừa trong quá trình hoàn 

thiện mô hình giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. 

Hai là, về thực tiễn, Luận án cần tập trung làm rõ các vấn đề sau đây: 
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- Khái quát những đặc điểm tự nhiên, xã hội của tỉnh Đắk Lắk nhƣ là cơ sở tự 

nhiên, xã hội, đặc thù dân cƣ, cấu trúc nhận thức, tƣ tƣởng chi phối giáo dục pháp 

luật với tƣ cách là các yếu tố địa chính trị, địa kinh tế - văn hóa, xã hội, tâm lý – tƣ 

tƣởng; phân tích, đánh giá thực trạng chính sách pháp luật và hoạt động giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk và rút ra một số bài học kinh nghiệm.  

- Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và có hệ thống về thực trạng giáo 

dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk bám sát các vấn đề lý luận đƣợc làm rõ 

trong Luận án và rút ra bài học kinh nghiệm.  

Ba là, từ mô hình lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

tỉnh Đắk Lắk, Luận án dựa trên quan điểm lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh; đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta để xác định 

các quan điểm và đề xuất giải pháp đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk, bảo đảm tính khả thi, sát với thực tiễn Việt Nam.  

Đặc biệt, hƣớng tiếp cận của luận án mang tính liên ngành, liên lĩnh vực (luật 

học, xã hội học, giáo dục học, văn hóa học…), đa chủ thể, đặt hoạt động giáo dục 

pháp luật trong mối quan hệ với hoạt động giáo dục tri thức tinh hoa tiến bộ của luật 

tục bản địa Ê Đê và M‟nông và giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, với 

giáo dục các giá trị truyền thống của gia đình, cộng đồng ngƣời dân sống trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là hƣớng tiếp cận rất mới, chƣa có nhiều tiền lệ và mang 

những nét chấm phá ban đầu, đặt tiền đề cho những hƣớng nghiên cứu tiếp theo, với 

kết quả đạt đƣợc cao hơn.  

Nhƣ vậy, với những vấn đề dự kiến nghiên cứu trên đây, Luận án là công trình 

đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân tỉnh Đắk Lắk. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu trong 

Luận án là rất mới mẻ, đƣợc tiếp cận từ những góc độ mới, bám sát yêu cầu của 

thực tiễn phát triển đất nƣớc nói chung, vùng Tây Nguyên nói riêng, đặc biệt là bám 

sát những yêu cầu cấp thiết trong đƣờng hƣớng lý luận đặc thù đối với hoạt động 

giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. 
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Kết luận Chƣơng 1 

1. Giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật trên một số lĩnh vực, địa 

bàn, đối tƣợng nói riêng đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Đến 

nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, cả từ góc độ lý luận và thực tiễn, cả ở trong nƣớc 

và nƣớc ngoài với nhiều hƣớng tiếp cận khác nhau, nội dung, hình thức nghiên cứu khá 

đa dạng. Những điểm đặc thù về cơ cấu xã hội, nhân khẩu, chính trị, xã hội – văn hóa của 

tỉnh Đắk Lắk cũng là đối tƣợng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Đến nay, hầu hết 

các vấn đề lý luận nhƣ khái niệm, đặc điểm, vai trò của giáo dục pháp luật đã đƣợc làm 

rõ trên nhiều phƣơng diện; một số nghiên cứu đã đề xuất đƣợc các giải pháp tối ƣu để 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật. 

2. Qua nghiên cứu tổng quan, đánh giá kết quả nghiên cứu lý luận về giáo dục 

pháp luật trong và ngoài nƣớc cho thấy ở Việt Nam cũng nhƣ ở nƣớc ngoài chƣa có công 

trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống, cả về lý luận và thực tiễn về 

giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là lý luận về giáo dục pháp luật 

đƣợc đặt trong mối quan hệ hài hoà với giáo dục tri thức tiến bộ của luật tục bản địa. Vì 

thế, việc nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng để kế thừa những 

thành tựu, kết quả đã đạt đƣợc; khắc phục tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân; đề xuất 

quan điểm và giải pháp tăng cƣờng hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk 

Lắk là thực sự cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực.  

3. Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ bổ sung các luận cứ khoa học và thực 

tiễn nhằm hoàn thiện thêm hệ thống lý luận về giáo dục pháp luật chung trong cả 

nƣớc; hình thành mô hình lý luận đặc thù về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk. Kết quả của Luận án đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên 

cứu khoa học pháp lý và trong giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật; có ý nghĩa lý 

luận, thực tiễn trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục pháp luật 

và tang cừng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk, nhất là đồng bào dân tộc 

thiểu số bản địa Ê Đê, M‟nông và có thể áp dụng cho các địa bàn đặc thù tƣơng tự 

nhƣ Đắk Lắk, để đƣa pháp luật vào cuộc sống, bảo đảm quyền đƣợc thông tin pháp 

luật của ngƣời dân. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

CHO NGƢỜI DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của giáo dục pháp luật cho người dân Đắk Lắk 

2.1.1. Khái niệm giáo dục và giáo dục pháp luật chung  

Để hiểu biết sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về khái niệm giáo dục pháp luật nói 

chung và cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, trƣớc hết cần phải trở lại những 

vấn đề nhận thức cơ bản về giáo dục, đặt giáo dục pháp luật trong mối quan hệ với 

hoạt động giáo dục. Trong tiếng Anh, từ “giáo dục” đƣợc biết đến với từ 

“education” - một từ gốc Latin đƣợc ghép bởi hai từ là “Ex” và “Ducere” – “Ex-

Ducere”. Thuật ngữ này có nghĩa là dẫn (“Ducere”) con ngƣời vƣợt ra khỏi (“Ex”) 

hiện tại của họ để vƣơn tới những gì hoàn thiện, tốt lành hơn và hạnh phúc hơn. Qua 

khảo sát các công trình nghiên cứu cơ bản về lý luận giáo dục cho thấy về cơ bản, 

các giáo trình về giáo dục học ở Việt Nam đều coi giáo dục là hiện tƣợng xã hội đặc 

biệt, bản chất của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử – xã hội của 

các thế hệ loài ngƣời, đồng thời các giáo trình còn nhấn mạnh đến yếu tố dạy học, 

tuy nhiên, điểm hạn chế là họ lại chƣa đề cập đến mục đích sâu xa hơn, mục đích 

cuối cùng của việc đó. Theo Từ điển Bách khoa, giáo dục là “quá trình đào tạo con 

ngƣời một cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho con ngƣời tham gia đời sống xã 

hội, tham gia lao động sản xuất, đƣợc thực hiện bằng cách tổ chức việc truyền thụ 

và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài ngƣời” [58, tr.120]. Từ điển 

Tiếng Việt thì định nghĩa: Giáo dục là tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh 

thần, thể chất của con ngƣời, để họ dần dần có đƣợc những phẩm chất và năng lực 

nhƣ yêu cầu đề ra [170, tr.734]. Theo Việt-Nam Tự-Điển của Hội Khai Trí Tiến 

Đức, Trung-Bắc Tân-Văn (1931), "giáo" có nghĩa là dạy, "dục" có nghĩa là nuôi 

(không dùng một mình); "giáo dục" là "dạy dỗ gây nuôi đủ cả trí-dục, đức-dục, thể-

dục". Nhƣ vậy, giáo dục là một “quá trình”, thể hiện ở tính mục đích, tính thƣờng 

xuyên và có hệ thống để “dần dần” có đƣợc những phẩm chất và năng lực cần thiết. 
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Quá trình đó đƣợc diễn đạt trong hai phạm trù cơ bản là “tổ chức truyền thụ” và 

“lĩnh hội”; hoạt động “tổ chức truyền thụ” là quá trình không chỉ đơn thuần chuyển 

tải các kiến thức, các thông tin cần thiết cho ai đó mà là cả một quy trình tác động 

có chủ đích, có phƣơng pháp để những thông tin đó, kiến thức đó đến đƣợc với 

ngƣời đƣợc truyền thụ và điều quan trọng nhất là để những kiến thức và thông tin 

đó tác động đến hiểu biết và nhận thức của đối tƣợng, làm thay đổi, từ chỗ chƣa biết 

đến biết, từ chỗ biết ít hơn đến chỗ biết nhiều hơn và khác hơn so với hiểu biết 

trƣớc đây trong kiến thức và nhận thức, trong lối sống văn hoá pháp lý của ngƣời 

đƣợc truyền thụ. Do vậy, giáo dục là hoạt động kiên trì, bền bỉ, có hệ thống. Nó 

khác với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức ở mức độ của những tính chất 

này, mặc dù các hoạt động đó có mối quan hệ gần gũi với nhau về mục đích. Chẳng 

hạn, theo Luật giáo dục thì giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em 

từ 6 đến 14 tuổi, đƣợc thực hiện trong 5 năm, từ lớp một đến lớp năm. Giáo dục tiểu 

học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn 

và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh 

tiếp tục học trung học cơ sở. Hoặc giáo dục thẩm mĩ, với tính cách là một bộ phận 

của giáo dục, có nhiệm vụ phát triển ở học sinh những tình cảm, thị hiếu, năng 

khiếu và lí tƣởng thẩm mĩ trong cảm thụ và lĩnh hội cái đẹp trong nghệ thuật và 

trong cuộc sống; nắm đƣợc những quan niệm chuẩn mực về thẩm mĩ, hình thành 

niềm tin thẩm mĩ, phát triển năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mĩ, năng lực sáng 

tạo nghệ thuật, mong muốn đem cái đẹp vào cuộc sống, vào trong lao động và trong 

quan hệ ứng xử, có thái độ và cách xử lý những cái xấu, phản cảm về thẩm mĩ. Giáo 

dục sức khỏe lại là một quá trình cung cấp cho con ngƣời những kiến thức y học 

thƣờng thức cần thiết để bỏ các thói quen có hại cho sức khỏe nhƣ hút thuốc lá, 

nghiện rƣợu v…v.., thực hiện nếp sống lành mạnh, có khoa học, phù hợp với hoàn 

cảnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và ngƣời xung quanh. Nhƣ 

vậy, giáo dục chính là một quá trình tác động qua lại giữa hai yếu tố “truyền thụ” – chuyển 

tải có hệ thống, có bài bản và “lĩnh hội” – tức là sự tiếp nhận những gì đƣợc truyền thụ 

nhằm tạo ra những giá trị mới trong con ngƣời với tƣ cách là đối tƣợng của giáo dục nhằm 
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bồi đắp, hình thành ở con ngƣời những tri thức hiểu biết mới, cả về trí lực, thể lực và thẩm 

mỹ để hình thành con ngƣời phát triển toàn diện.  

Ngoài lý luận về giáo dục, cũng cần nhận thức cơ bản về pháp luật trƣớc khi 

nghiên cứu lý luận về giáo dục pháp luật. Dƣới góc độ lý luận chung có thể hiểu 

Pháp luật là những quy tắc xử sự, những chuẩn mực xã hội đặc biệt, là khuôn mẫu, 

quy tắc hành vi do Nhà nƣớc đặt ra hoặc thừa nhận và có giá trị bắt buộc đối với các 

thành viên trong xã hội (các chủ thể có nghĩa vụ phải tuân thủ, chấp hành), đƣợc 

bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nƣớc và là nhân tố điều chỉnh các mối quan 

hệ xã hội phù hợp với ý chí, lợi ích của Nhà nƣớc và mong muốn của toàn xã hội. 

Vì vậy, đứng trƣớc pháp luật hoặc khi tham gia vào đời sống Nhà nƣớc và pháp 

luật, các chủ thể đều phải có tri thức hiểu biết về pháp luật, biết đƣợc giới hạn hành 

vi mà pháp luật cho phép, giới hạn của tự do ý chí, tự do hành động để thực hiện 

cho đúng, đồng thời các chủ thể còn phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về hành 

vi của mình, không ai đƣợc lấy lý do không biết pháp luật để thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật hoặc thoái thác trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả do hành vi 

của mình ngây ra. Đã là pháp luật thì phải công bằng, khách quan và áp dụng bình 

đẳng đối với tất cả mọi ngƣời, không có sự phân biệt, đối xử; trách nhiệm của mỗi 

ngƣời dân là chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu và nắm vững các quy định của 

pháp luật, vận hành tự do và trách nhiệm của mình trong khuôn khổ pháp luật. 

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức nhà nƣớc là phải hoạt 

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; vận động, giáo dục, thuyết phục, giải 

thích để ngƣời dân có đƣợc tri thức hiểu biết pháp luật, biết sử dụng pháp luật để 

thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, không 

vi phạm pháp luật, không thực hiện các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của 

các chủ thể khác cũng nhƣ lợi ích của Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Có thể nói, hệ 

thống pháp luật, tri thức pháp luật trong đời sống chính là hành lang pháp lý, là giới 

hạn của tự do và trách nhiệm để mọi ngƣời vận hành và thực hiện hành vi của mình 

phù hợp với những đòi hỏi của pháp luật. 
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Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và 

thƣờng xuyên tới nhận thức của con ngƣời nhằm trang bị cho họ một trình độ tri 

thức pháp lý nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự 

giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật.  

Giáo dục pháp luật là sự truyền tải thông tin không chỉ có tính chất thời sự, trƣớc mắt 

mà là một quá trình tác động lâu dài bền bỉ phụ thuộc vào năng lực các loại chủ thể, nội 

dung, hình thức giáo dục... và còn chịu sự chi phối đa chiều của nhiều yếu tố nhƣ: điều kiện 

tự nhiên, mặt bằng kinh tế, xã hội, dân trí và dân trí pháp lý, phong tục, tập quán...  

Thực tiễn cho thấy trong lịch sử Nhà nƣớc và pháp luật nói chung và lịch sử 

Nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam nói riêng, việc truyền bá các tƣ tƣởng, các quan 

niệm về pháp luật và về trật tự pháp luật, về các giá trị của pháp luật luôn đƣợc coi 

là công việc không thể thiếu của Nhà nƣớc và xã hội. Thông qua mọi phƣơng tiện, 

phƣơng thức có thể đƣợc, từ văn học nghệ thuật, trƣờng học, nhà thờ, nhà chùa, đội 

ngũ cán bộ, công chức đến các phƣơng tiện hiện đại của truyền thông, truyền hình, 

báo chí, giáo dục pháp luật đƣợc thực hiện một cách có hệ thống và đầy đủ trong 

chƣơng trình đào tạo của các trƣờng chuyên về luật, đƣợc đƣa vào chƣơng trình 

giáo dục trong nhà trƣờng ở tất cả các cấp, bậc và trình độ đào tạo.  

Ở một số nƣớc trên thế giới, giáo dục pháp luật còn đƣợc xác định là một bộ phận 

quan trọng của công tác chính trị, tƣ tƣởng của Đảng cầm quyền, gắn với giáo dục ý thức 

trách nhiệm công dân và trở thành một trong những vấn đề lý luận quan trọng của khoa 

học lý luận chung về Nhà nƣớc và pháp luật. Theo kết quả nghiên cứu trong một số 

chuyên khảo ở Liên bang Nga, giáo dục pháp luật đƣợc hiểu là hoạt động có mục 

đích, có hệ thống của Nhà nƣớc, của các cơ quan và công chức nhà nƣớc, của các tổ 

chức xã hội, các tập thể lao động nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức pháp 

luật và văn hóa pháp luật của ngƣời dân. Theo hƣớng tiếp cận này, xây dựng và 

nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật là mục tiêu của giáo dục pháp luật, còn 

chủ thể của giáo dục pháp luật là Nhà nƣớc, xã hội và những ngƣời có trách nhiệm 

trong các tập thể, cộng đồng [109, 145, 152, 153].  
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Ở Việt Nam, từ góc độ thuật ngữ, Từ điển bách khoa Việt Nam định nghĩa: 

"Giáo dục pháp luật là sự tác động định hƣớng của tổ hợp các quá trình xây dựng 

pháp luật, áp dụng pháp luật, tuyên truyền, giải thích pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật"[58, tr.124]. Theo Giáo trình lý luận về Nhà nƣớc và pháp luật của 

một số cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật trong nƣớc giáo dục pháp luật đƣợc định 

nghĩa là: “Sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thƣờng xuyên tới nhận 

thức của con ngƣời nhằm trang bị cho mỗi ngƣời một trình độ kiến thức pháp lý 

nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo 

yêu cầu của pháp luật” [132, tr.431] hoặc “là hoạt động có định hƣớng, có mục đích 

trang bị kiến thức pháp luật, nhằm hình thành ở đối tƣợng đƣợc giáo dục những tình 

cảm pháp lý và hành vi phù hợp với yêu cầu của pháp luật” [106, tr.452]. Nhƣ vậy, 

hai hƣớng tiếp cận này có điểm chung khi xác định mục tiêu của giáo dục pháp luật 

nói chung và cho ngƣời dân Đắk Lắk nói riêng là nhằm trang bị kiến thức pháp luật 

thực định và tri thức pháp luật trong đời sống cho ngƣời dân để từ đó họ có ý thức 

đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật, nói 

cách khác, từ nhận thức pháp luật chuyển tải thành hành vi pháp luật và tình cảm 

đối với pháp luật, thể hiện ở thái độ ứng xử đối với pháp luật và cao hơn là xây 

dựng đời sống văn hoá pháp luật bền vững 

Nghiên cứu lý luận về giáo dục pháp luật, theo GS.TS Phạm Hồng Thái và 

PGS.TS Đinh Văn Mậu, đó là hoạt động có mục đích, có hệ thống và có định hƣớng 

của các cơ quan Nhà nƣớc, các tổ chức xã hội và các tập thể lao động để hình thành 

và nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho mọi công dân và những ngƣời 

có chức vụ. Từ đó, hai tác giả này khẳng định giáo dục pháp luật đƣợc chia thành 

các giai đoạn: i) Tuyên truyền pháp luật; ii) Dạy pháp luật; iii) Hoạt động thực tế 

pháp lý; iv) Tự giáo dục pháp luật của nhân dân lao động [119, tr.447-448]. Tác giả 

Nguyễn Đình Đăng Lục lại quan niệm "đó là sự tác động một cách có tổ chức theo 

một hệ thống và có mục đích rõ rệt lên mỗi thành viên của xã hội, nhằm hình thành 

một cách bền vững ý thức pháp luật và những thói quen tích cực trong mọi hành vi 

xử thế của con ngƣời trong đời sống cộng đồng"[80, tr.143-144]. Tác giả Nguyễn 
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Quốc Sửu lại cho rằng: “Giáo dục pháp luật theo nghĩa hẹp là quá trình tác động 

(hoạt động) có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của nhà giáo dục (chủ thể giáo 

dục pháp luật) để chuyển tải, truyền đạt những nội dung (thông tin, tri thức về các 

bộ luật, đạo luật…) thông qua các phƣơng pháp giáo dục khoa học và hình thức 

giáo dục phù hợp tới đối tƣợng tiếp nhận giáo dục pháp luật nhằm đạt đƣợc những 

mục tiêu, hiệu quả giáo dục nhất định”[117, tr.71-72]. Tác giả Trần Ngọc Dũng lại 

tiếp cận giáo dục pháp luật theo hai nghĩa hẹp và rộng, theo nghĩa hẹp, đó là hoạt 

động có định hƣớng của các cơ quan Nhà nƣớc, của các tổ chức xã hội nhằm mục 

đích tạo lập và nâng cao ý thức pháp luật của các công dân, cơ quan và tổ chức, làm 

cho nó trở thành lòng tin, mục đích, động cơ và thói quen của mỗi công dân; còn 

theo nghĩa rộng, giáo dục pháp luật là quá trình tác động của các nhân tố chủ quan 

và khách quan đến việc xây dựng và nâng cao ý thức pháp luật của các công dân; 

nhân tố khách quan là chế độ chính trị - xã hội, điều kiện kinh tế, môi trƣờng sống 

của mỗi công dân; nhân tố chủ quan là hoạt động có định hƣớng, có tổ chức, có hệ 

thống của các thể chế trong Nhà nƣớc và xã hội. Theo đó, giáo dục pháp luật không 

chỉ là việc dạy pháp luật, giảng giải kiến thức pháp luật cho học sinh phổ thông các 

cấp học mà còn bao gồm việc đào tạo kiến thức pháp luật chung, kiến thức pháp 

luật chuyên ngành ở cấp độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong các trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu. Đó còn là việc phổ biến, tuyên truyền, giải thích pháp luật, giáo dục ý 

thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cƣ, trong các cơ quan 

Nhà nƣớc, các tổ chức xã hội…Đó cũng còn là việc trang bị kiến thức lý luận và kỹ 

năng thực hành cho các cán bộ pháp luật chuyên nghiệp [21, tr.9]. Nhƣ vậy, tuy thể 

hiện dƣới dạng ngôn từ khác nhau, xong về cơ bản, các quan niệm trên đều thống 

nhất nhận thức về chủ thể, mục tiêu của giáo dục pháp luật và đều xác định đây là 

một hoạt động có mục đích, có định hƣớng của chủ thể lên đối tƣợng nhằm đạt mục 

đích là nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý - Đây là những nhận thức rất 

đúng đắn về khái niệm giáo dục pháp luật, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các thuộc 

tính của nó. 
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2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.1.2.1. Khái niệm giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Vận dụng lý luận về giáo dục pháp luật chung vào nghiên cứu lý luận về giáo 

dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk cho thấy lý luận về giáo dục pháp luật 

cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là một bộ phận cấu thành của hệ thống lý luận về giáo 

dục pháp luật, đó là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, cái toàn thể và cái bộ 

phận. Trong đó, lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là cái 

riêng, cái bộ phận. Vì vậy việc nghiên cứu lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân tỉnh Đắk Lắk đƣợc dựa trên nền móng của hệ thống lý luận chung về nhà nƣớc 

và pháp luật; kế thừa và phát triển những quan niệm, quan điểm của các nhà khoa 

học tiền bối về lĩnh vực giáo dục pháp luật trong và ngoài nƣớc, đồng thời dựa vào 

tính đặc thù của địa phƣơng Đắk Lắk, tác giả rút ra định nghĩa: Giáo dục pháp luật 

cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có mục đích 

của chủ thể giáo dục pháp luật (Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội và các chủ thể 

khác) tác động lên các đối tượng giáo dục pháp luật (người dân) nhằm hình thành ở 

họ tri thức pháp luật, tình cảm đối với pháp luật, hành vi xử sự phù hợp pháp luật, 

góp phần hình thành lối sống văn hoá pháp luật, áp dụng kết hợp các giá trị nhân 

văn, tiến bộ của luật tục bản địa. 

2.1.2.2. Đặc điểm của giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

a. Những đặc điểm chung 

Thứ nhất, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là hoạt động có mục 

đích nhằm hình thành ở đối tƣợng giáo dục những tri thức hiểu biết về Nhà nƣớc và 

pháp luật cũng nhƣ tình cảm và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

Thông qua giáo dục pháp luật giúp các chủ thể nhận thức đúng đắn, đầy đủ và toàn 

diện về những chuẩn mực xã hội, những hành vi đƣợc làm, những hành vi không 

đƣợc làm, những hành vi bị nghiêm cấm và giới hạn các quyền, nghĩa vụ của mình 

và của các chủ thể khác đƣợc pháp luật bảo vệ và cơ chế để tổ chức thực thi các 

quyền và nghĩa vụ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. 

Thứ hai, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là hoạt động có định 

hƣớng nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể theo những chuẩn mực mà pháp 
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luật đặt ra. Đó cũng chính là quá trình chuyển tải các tri thức của nhân loại nói 

chung, của một Nhà nƣớc, một chính thể nói riêng về hiện tƣợng Nhà nƣớc và pháp luật để 

hình thành ở đối tƣợng giáo dục tri thức hiểu biết đúng đắn về Nhà nƣớc và pháp luật. Thông 

qua hiểu biết pháp luật, các chủ thể biết tự mình điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp 

với những chuẩn mực, quy tắc, đòi hỏi của pháp luật. Sự hiểu biết pháp luật của các chủ thể 

càng sâu sắc, càng đầy đủ, chính xác thì tính hợp pháp trong hành động của họ càng đƣợc 

bảo đảm và hạn chế đƣợc các hành vi vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật. Thông 

qua giáo dục pháp luật còn giúp các chủ thể định hƣớng hành vi đúng đắn phù hợp với pháp 

luật, biết sử dụng tri thức pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từng bƣớc 

xây dựng và hình thành thói quen suy nghĩ và hành động hợp pháp và cao hơn là xây dựng 

lối sống văn hoá pháp luật. 

Thứ ba, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk còn là hoạt động có tổ chức, 

đó là sự tác động của chủ thể giáo dục pháp luật lên đối tƣợng giáo dục pháp luật theo những 

nguyên tắc, yêu cầu cụ thể, với những nội dung, hình thức, phƣơng pháp nhất định phù hợp 

với đặc thù của đối tƣợng giáo dục nhằm đạt đƣợc các mục tiêu mà chủ thể giáo dục đề ra. 

Trong quá trình hoạt động có tổ chức đó, trách nhiệm trƣớc hết và chủ yếu thuộc về Nhà 

nƣớc; Nhà nƣớc giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện và huy động mọi nguồn 

lực xã hội tham gia để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra bởi lẽ, chính nhà nƣớc ban hành Hiến 

pháp và pháp luật nên có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp 

luật mà khâu đầu tiên là giáo dục pháp luật đến với nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đƣợc giao nhiệm vụ tổ chức thực thi pháp luật. 

Thứ tư, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lăk là hoạt động thƣờng xuyên, 

liên tục, lâu dài, đặt trong mối quan hệ với quá trình giáo dục toàn diện các tri thức 

tinh hoa pháp luật trong đời sống xã hội, quy tắc xã hội; là quá trình giáo dục kết 

hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình với giáo dục nhà trƣờng, giáo dục xã hội và 

giáo dục có định hƣớng của Nhà nƣớc. Đặc biệt, do mục tiêu hƣớng đến là tri thức 

hiểu biết pháp luật, xây dựng tình cảm lối sống và cao hơn là văn hoá pháp luật, vì 

vậy ngƣời thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật phải là ngƣời có tri thức hiểu biết 

pháp luật, không chỉ nắm vững tri thức pháp luật ở góc độ tính hệ thống, mà còn 
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phải có kỹ năng truyền tải các tri thức, quy định pháp luật đó đến với các chủ thể 

một cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, đồng thời là tấm gƣơng sáng, là hình mẫu trong 

việc tuân thủ và chấp hành pháp luật.  

Thứ năm, đối tƣợng giáo dục pháp luật với tƣ cách là đối tƣợng chịu sự tác 

động trực tiếp của các thông tin pháp luật, trực tiếp tiếp nhận các thông tin pháp 

luật, vì thế, năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật cũng nhƣ các yếu tố nhân thân 

khác là yếu tố tác động trực tiếp ảnh hƣởng đến quá trình tiếp thu tri thức hiểu biết 

pháp luật từ phía chủ thể giáo dục. Mục tiêu cao nhất của giáo dục pháp luật là 

nhằm truyền đạt thông tin, nội dung pháp luật, tri thức pháp luật trong đời sống đến 

với đối tƣợng, giúp đối tƣợng giáo dục pháp luật có đƣợc những hiểu biết về pháp 

luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật; hình thành lòng tin, tình cảm vào pháp 

luật, hình thành nhân cách hành vi và xây dựng đời sống văn hoá pháp luật. 

Thứ sáu, ngoài sự tác động có chủ định của các chủ thể giáo dục lên đối tƣợng 

giáo dục, một thuộc tính quan trọng khác trong hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân Đắk Lắk đó là nghĩa vụ học tập, tiếp cận tri thức pháp luât của ngƣời dân thể hiện ở 

tính tích cực, chủ động tự giác của mỗi cá nhân trong việc tự mình nâng cao tri thức 

hiểu biết pháp luật cũng nhƣ vận dụng tri thức hiểu biết pháp luật vào quá trình thực 

hiện các hành vi của mình. Lý luận về giáo dục đã khẳng định tự giáo dục là một bộ 

phận của quá trình giáo dục, đó là hoạt động có ý thức, có mục đích của mỗi cá nhân để 

tự hoàn thiện những phẩm chất nhân cách của bản thân theo những định hƣớng giá trị 

nhất định. Nhu cầu tự giáo dục nảy sinh theo từng giai đoạn phát triển của cá nhân [86, 

tr.23]. Ở mỗi lứa tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, giới tính, vùng miền, địa bàn khác nhau, 

mỗi chủ thể có nhu cầu tự giáo dục khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức hiểu biết 

nhất định khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể. Ngoài ra, một hoạt động giáo dục 

pháp luật rất quan trọng khác là hoạt động giáo dục lại, đó là “hoạt động tổ chức giáo 

dục nhằm uốn nắn, sửa chữa, điều chỉnh làm thay đổi những quan điểm, tình cảm, thái 

độ, lối sống…đặc biệt là những thói quen, hành vi không đúng, không tốt đã hình thành 

ở học sinh trong quá trình sống. Giáo dục lại đƣợc xem là một quá trình giáo dục đối 

với những cá nhân có những biểu hiện lệch chuẩn để họ trở thành những con ngƣời có 
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ích cho xã hội, biết sống theo những yêu cầu, chuẩn mực của xã hội”[94, tr.25] - Đây là 

một loại hoạt động giáo dục rất quan trọng trong giáo dục pháp luật mà thời gian qua 

rất ít đƣợc nghiên cứu và hầu nhƣ chƣa đƣợc phân tích và đánh giá từ góc độ nghiên 

cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. 

b. Những đặc điểm riêng của giáo dục pháp luật cho người dân Đắk Lắk 

Thứ nhất: Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải đƣợc đặt trong 

mối quan hệ hài hoà với giáo dục các tri thức tinh hoa của luật tục bản địa Ê Đê và 

M‟nông. Thực tiễn cho thấy dù chƣa đƣợc công nhận là nguồn của pháp luật nhƣng 

luật tục của cƣ dân bản địa ở Đắk Lắk vẫn tồn tại với tính hợp lý của nó, cùng tham 

gia điều chỉnh các quan hệ xã hội đặc biệt là trong đời sống dân sự. Trong hệ tƣ 

tƣởng pháp luật của cƣ dân nhập cƣ trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh 

Đắk Lắk nói riêng hiện nay đã có sự ảnh hƣởng của tƣ tƣởng luật tục và ngƣợc lại, 

làm hình thành những thói quen ứng xử hỗn hợp. Trong những năm gần đây một số 

phong tục tập quán tốt đẹp lâu đời trong luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số bản 

địa Đắk Lắk đã đƣợc cộng đồng dân nhập cƣ tiếp nhận sử dụng nhƣ một phƣơng 

tiện điều chỉnh quan hệ dân sự trong đời sống hàng ngày, đó là các tập quán về bảo 

vệ rừng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong gia đình; các quy định về bồi thƣờng thiệt 

hại ngoài hợp đồng, hôn nhân một vợ một chồng vv...Các phong tục tập quán này 

cũng đã đƣợc chính quyền tỉnh Đắk Lắk thừa nhận và áp dụng đồng thời với pháp 

luật (trừ hình phạt mất một đền ba trong luật tục), trƣờng hợp này, luật tục bản địa 

là môi trƣờng cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của pháp luật, là chất liệu tạo 

nên sự mềm dẻo của pháp luật, làm cho nội dung của pháp luật trở nên phong phú 

hơn, sát với thực tế hơn và đặc biệt là đƣợc cộng đồng ngƣời dân tộc bản địa tự 

nguyện thi hành. Mặt khác trong tập quán sinh hoạt của ngƣời bản địa mặc dù chƣa 

phổ biến nhƣng đã xuất hiện tƣ tƣởng pháp luật, Vì vậy giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân Đắk Lắk không đặt song song với giáo dục tri thức luật tục là thực chất 

mới chỉ giáo dục một nửa.  

Thứ hai, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk có đối tƣợng (đối tƣợng 

giáo dục pháp luật) là hai nhóm ngƣời cụ thể gồm nhóm cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số 
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bản địa Ê Đê và M‟nông và nhóm dân nhập cƣ trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc từ năm 

2000-2015. Trong đó bao gồm: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực 

lƣợng vũ trang nhân dân; đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội, cán bộ hoạt động ở cơ sở, 

già làng, trƣởng bản, những ngƣời có uy tín trong cộng đồng, nông dân và đồng bào các 

dân tộc (bao gồm dân nhập cƣ, đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê và M‟nông) hiện đang 

sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đặc thù của các đối tƣợng này là trong những 

điều kiện cụ thể nhất định họ có thể là đối tƣợng giáo dục pháp luật và cũng có thể là chủ 

thể giáo dục pháp luật. Quá trình sống ở địa bàn Đắk Lắk họ chịu sự tác động, ảnh hƣởng 

trực tiếp bởi các yếu tố địa chính trị, địa kinh tế - văn hóa, xã hội, của tỉnh Đắk Lắk, từ 

đó, hình thành nên tâm lý, đặc điểm, thói quen đặc thù của ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, vừa 

chứa đựng những yếu tố thuộc về nền văn hóa bản địa, vừa tác động bởi các yếu tố của 

nền văn hóa hỗn hợp, đƣợc mang đến từ những vùng, miền khác nhau.  

Thứ ba, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là 

một hoạt động truyền tải tiếp nhận thông thƣờng giữa chủ thể giáo dục pháp luật và 

đối tƣợng giáo dục pháp luật mà là một quá trình kiên trì bền bỉ của một đội ngũ 

đông đảo các chủ thể giáo dục pháp luật trong việc minh chứng về sự công bằng 

minh bạch về giá trị bảo vệ quyền và lợi ích cho ngƣời dân không gì thay thế đƣợc 

của luật pháp. Sự minh chứng này phải đƣợc thể hiện thông qua những tấm gƣơng 

sáng ngƣời thật việc thật hết sức cụ thể về lao động, về xây dựng mô hình kinh tế, 

về đạo đức lối sống và đặc biệt là về quan hệ gia đình và xã hội. Quá trình này còn 

đƣợc coi nhƣ quá trình lấy con ngƣời mẫu mực trong đời sống thực tế làm điểm 

sáng để cải tạo, cảm hoá từng bƣớc nhận thức pháp luật của ngƣời dân. Thực tiễn 

cho thấy mọi sự áp đặt, mọi kế hoạch “dội từ trên xuống” trong giáo dục pháp luật 

cho ngƣời dân Đắk Lắk đều không mang lại hiệu quả   

2.1.3. Vai trò của giáo dục pháp luật cho người dân Đắk Lắk  

2.1.3.1. Các vai trò chung 

Một là, quá trình giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk giúp cho các cơ 

quan Nhà nƣớc ở địa phƣơng nơi đây, nhất là các cơ quan, đội ngũ cán bộ, công 

chức biết sử dụng công cụ pháp luật để quản lý nhà nƣớc và xã hội, đồng thời giúp 
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mỗi ngƣời dân biết sử dụng công cụ pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình, qua hoạt động giáo dục pháp luật còn góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nƣớc và xã hội bằng pháp luật. Lý luận và thực tiễn đã khẳng 

định, trong quản lý xã hội, pháp luật là phƣơng tiện, công cụ có vị trí, vai trò quan 

trọng, hàng đầu trong hệ thống các công cụ điều chỉnh xã hội, trực tiếp đƣợc Nhà 

nƣớc sử dụng trong quản lý nhà nƣớc và xã hội, định hƣớng hành vi đúng đắn, phù 

hợp với trật tự chung, qua đó buộc các chủ thể phải tuân thủ để xã hội duy trì trong 

vòng trật tự. Những tri thức pháp lý, tình cảm pháp luật đúng đắn và hành vi hợp 

pháp chiếm vị trí hàng đầu trong việc sử dụng quyền lực nhà nƣớc, tăng cƣờng pháp 

chế, phát huy dân chủ, mở rộng quyền và tự do của mỗi ngƣời. Giáo dục pháp luật 

tạo ra khả năng đổi mới các quan hệ xã hội trong môi trƣờng quản lý nhà nƣớc, 

khắc phục sự bảo thủ của những tƣ tƣởng ích kỷ, hẹp hòi và cục bộ, kích thích các 

hành vi tích cực, tự giác và xây dựng. Giáo dục pháp luật còn tạo ra khả năng hình 

thành các điều kiện và nhân tố thuận lợi cho quá trình thực thi quyền lực nhà nƣớc, 

quản lý xã hội, làm xuất hiện và củng cố những phẩm chất tích cực của ý thức và 

của hành vi quản lý, mặt khác, tạo ra khả năng không tiếp nhận những hiện tƣợng 

tiêu cực, chống đối pháp luật diễn ra trong quá trình quản lý. 

Hai là, giáo dục pháp luật giúp ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk có đƣợc tri thức đời sống pháp 

luật, hiểu đƣợc pháp luật là hiện thân của công lý và công bằng xã hội, là công cụ bảo vệ hữu 

hiệu nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân không một chế định nào có thể thay thế 

đƣợc. Pháp luật không chỉ đơn thuần là công cụ nặng về tính chất trừng trị mà còn là kim chỉ 

nam định hƣớng hành vi, định hƣớng lối sống và là công cụ hữu ích để bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Từ đó các chủ thể pháp luật xây dựng, hình thành cho mình 

tình cảm, thái độ pháp luật đúng đắn và chuyển biến thành hành vi tích cực, tự giác, phù hợp 

với những đòi hỏi, yêu cầu của pháp luật; chủ động, tự giác, tích cực vận dụng pháp luật để 

thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đƣợc pháp luật quy 

định, tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội, tôn trọng trật tự chung, tôn trọng quyền, lợi ích 

của chủ thể khác, phòng ngừa, đấu tranh và chống hành vi vi phạm pháp luật. 
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Ba là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Đắk Lắk làm hình thành những quan 

điểm, niềm tin, giá trị, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực chính 

trị, đạo đức, pháp luật, thẩm mĩ, văn hóa pháp luật; nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa 

pháp lý của công dân, hỗ trợ trực tiếp cho quá trình thực thi dân chủ gắn với tăng cƣờng 

pháp chế, hỗ trợ tích cực cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo 

vệ pháp luật. Có thể nói, khẩu hiệu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật chỉ có 

thể trở thành hiện thực khi mà trình độ văn hóa pháp lý của xã hội nói chung và mỗi 

ngƣời dân nói riêng đƣợc nâng cao. Văn hóa pháp lý của xã hội nói chung, của mỗi 

ngƣời dân nói riêng quy định trình độ ý thức pháp luật của một xã hội, trực tiếp tác động 

và ảnh hƣởng đến chất lƣợng của hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là tính ổn định của 

trật tự pháp luật trong nƣớc. Văn hóa pháp lý của một ngƣời là sự thống nhất giữa tri 

thức, tình cảm và hành vi của một ngƣời đối với pháp luật. Văn hóa pháp lý đóng vai trò 

hình thành bầu không khí pháp luật của xã hội mà trong đó dân chủ đƣợc thực hiện và 

phát triển; bầu không khí pháp luật đƣợc tạo lập trƣớc hết phụ thuộc vào tính tích cực 

pháp luật và sự phối hợp tính tích cực đó của mọi thành viên trong xã hội. 

2.1.3.2. Các vai trò đặc thù của giáo dục pháp luật cho người dân Đắk Lắk 

Một là, quá trình giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk, ngoài các chủ 

thể truyền thống còn làm hình thành một đội ngũ chủ thể giáo dục pháp luật đông 

đảo mang sắc thái xã hội hoá bao gồm: Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm 

việc tại các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội trong tỉnh; đội ngũ già làng, trƣởng 

buôn; những ngƣời có uy tín trong các dòng họ ở các thôn, buôn của dân nhập cƣ và 

ngƣời dân tộc thiểu số bản địa; đội ngũ thanh niên tình nguyện và nhiều chủ doanh 

nghiệp, chủ hộ kinh doanh là những tấm gƣơng điển hình tiên tiến đi đầu trong lĩnh 

vực kinh tế, am hiểu luật tục bản địa và các thiết chế cộng đồng hỗn hợp của cƣ dân 

nhập cƣ trên địa bàn Đắk Lắk, làm điểm sáng thu hút dân bản địa và dân nhập cƣ 

cùng tham gia lao động, học tập tích luỹ tri thức pháp luật, tri thức luật tục và tri 

thức về xây dựng kinh tế, làm giàu trên mảnh đất Đắk Lắk và Tây Nguyên. 

Hai là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk đƣợc đặt trong mối 

quan hệ hài hoà với giáo dục tri thức tiến bộ của luật tục bản địa, giải quyết hợp lý 



 

41 
 

 

sự xung đột giữa pháp luật và luật tục, làm dung hoà quan hệ giữa cƣ dân nhập cƣ 

và cƣ dân bản địa; giúp ngƣời dân trong tỉnh xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc 

văn hóa của dân tộc, nhất là các giá trị tinh hoa của luật tục phù hợp với xu hƣớng 

vận động, biến đổi và phát triển của các giá trị văn hóa tiến bộ đƣợc nhân loại thừa 

nhận trong mối quan hệ với các giá trị tiến bộ mà pháp luật mang lại. Thông qua 

hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk giúp các chủ thể nhận 

thức đầy đủ hơn về những giá trị văn hóa, các quy định tiến bộ trong luật tục bản 

địa đã đƣợc thực tiễn kiểm nghiệm tính đúng đắn cần đƣợc kế thừa, phát triển; mặt 

khác, hạn chế và tiến tới loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, phản tiến bộ, 

không còn phù hợp với các giá trị văn hóa đƣơng đại.  

2.2. Đặc trƣng của giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.1. Mục tiêu giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.1.1. Các mục tiêu chung:  

Một là, về mục tiêu giáo dục: chuẩn bị cho ngƣời dân Đắk Lắk một lƣợng kiến 

thức, tri thức đời sống nhất định để tham gia đời sống xã hội, tham gia lao động sản 

xuất, đƣợc thực hiện bằng cách tổ chức việc truyền thụ, lĩnh hội những kiến thức và 

những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống. Giáo dục là một quá trình tái sản xuất 

mở rộng sức lao động xã hội, một trong những nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy xã 

hội phát triển. Giáo dục có tính lịch sử, cụ thể; tính chất, mục đích, nội dung của 

giáo dục, phƣơng pháp giáo dục thay đổi theo các giai đoạn phát triển của xã hội, 

theo các chế độ chính trị, kinh tế của xã hội. Giáo dục là một quá trình có mục đích 

chung và tổng quát là nhằm chuẩn bị, tạo nền tảng hiểu biết và nhận thức cho con 

ngƣời để sống, để hoạt động – quá trình truyền thụ các tri thức và rèn luyện các kỹ 

năng, kĩ xảo tƣơng ứng. Trong giáo dục thì yếu tố “học”, tức là sự tiếp nhận kiến 

thức và hiểu biết, là yếu tố quyết định; học để làm gì, tức là mục đích của giáo dục 

là gì? Năm 1996, Chủ tịch Ủy ban UNESCO về Giáo dục cho thế kỷ XXI 

(UNESCO Commission on Education for the Twelty-First Century) Jacques Delors 

đã công bố bản báo cáo có tiêu đề: Learning: The Treasure Within, dịch sang tiếng 

Việt là “Học tập: Một tài sản tiềm ẩn”, trong đó xác định “Bốn trụ cột”: “Học để 
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biết; Học để làm; Học để tồn tại; và Học để chung sống” (Learning to know, 

Learning to do, Learning to be and Learning to live together) mà theo Vũ Cao Đàm, 

đây là một tuyên ngôn triết lý về giáo dục thế kỷ XXI, nó chứa đựng triết lý về mục 

đích của sự học, về bản thân sự học, triết lý về bản chất hệ thống giáo dục, từ tiểu 

học đến đại học và hệ thống giáo dục trong môi trƣờng xã hội [204]. Theo đó, mục 

đích của giáo dục là nhằm hình thành nhân cách; hình thành lối sống và hành vi ứng 

xử; xây dựng nhận thức, tình cảm, thái độ, hiểu biết để tham gia vào các hoạt động 

xã hội, lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành…Mục đích cao nhất của 

giáo dục là để hình thành, tạo nên những nhân cách con ngƣời sống chuẩn mực 

trong cộng đồng và xã hội, hƣớng tới những giá trị tiến bộ và tích cực qua việc 

truyền thụ những kiến thức, biến kiến thức thành nhận thức, tình cảm, thái độ, niềm 

tin, quyết định để từ đó các cá nhân có đƣợc những hành vi phù hợp, chủ động tham 

gia các hoạt động thực tiễn. Luật Giáo dục của Việt Nam xác định mục tiêu giáo 

dục là đào tạo con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức 

khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công 

dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 2). 

Hai là, về mục tiêu giáo dục pháp luật: Đây là cái đích cần hƣớng tới của hoạt 

động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk, bắt đầu từ hoạt động truyền tải, 

tiếp nhận kiến thức pháp luật đến hình thành nhận thức, thái độ và tình cảm pháp 

luật, tiến tới hình thành nhân cách hành vi con ngƣời và cao hơn là hình thành lối 

sống văn hoá pháp luật bền vững. Mức độ rõ ràng, cụ thể của mục tiêu giáo dục 

pháp luật đƣợc xác định thông qua những thông số cụ thể nhƣ dung lƣợng và mức 

độ của kiến thức pháp luật cần đƣợc truyền thụ cho đối tƣợng sau khi hoàn thành 

chƣơng trình giáo dục; tiến độ thời gian của chƣơng trình. Trong trƣờng hợp giáo 

dục pháp luật đƣợc thực hiện thông qua chƣơng trình đào tạo thì tính cụ thể đó càng 

đƣợc biểu thị rõ ràng hơn nhƣ loại hình đào tạo; khối lƣợng kiến thức, kỹ năng; 

trình độ chuyên môn cần đạt đƣợc; tính chất của văn bằng tốt nghiệp v…v…Thiếu 

những thông số đó hoặc nếu những thông số đó thiếu sát thực, thiếu cụ thể hoặc 
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không phù hợp thì sẽ không thể thực hiện đƣợc chƣơng trình đào tạo, giáo dục pháp 

luật. Trong khi đó, mặc dù mục tiêu truyền thụ kiến thức, hiểu biết pháp luật cũng 

đƣợc đặt ra, nhƣng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thƣờng đặt ra 

những chỉ tiêu về số lƣợng nhƣ số các văn bản đƣợc phổ biến, số ngƣời đƣợc phổ 

biến, mà không quan tâm nhiều đến nội dung văn bản; tính chất đại trà thƣờng 

chiếm ƣu thế trong các hoạt động này. 

Khi nghiên cứu về vấn đề này, có ý kiến cho rằng mục tiêu của giáo dục pháp 

luật bao gồm: i) Mục đích nhận thức (hình thành, làm sâu sắc và mở rộng hệ thống 

trí thức pháp luật của công dân); ii) Mục đích cảm xúc (hình thành tình cảm và lòng 

tin đối với pháp luật); iii) Mục đích hành vi (hình thành động cơ, hành vi và thói 

quen xử sự hợp pháp, tích cực; iv) Mục đích xây dựng lối sống văn hoá pháp luật 

bền vững (mục đích lối sống) bốn mục đích này có mối quan hệ qua lại, thống nhất 

với nhau từ nhận thức đến tự giác, từ tự giác đến tích cực và từ tích cực đến thói 

quen xử sự hợp pháp và cao hơn là lối sống văn hoá pháp luật[132, tr.431].  

2.2.1.2. Các mục tiêu cụ thể 

Một là, trang bị, cung cấp, bồi dƣỡng và nâng cao tri thức pháp luật cho ngƣời 

dân tỉnh Đắk Lắk với phƣơng châm học để biết nhằm từng bƣớc mở rộng và làm 

sâu sắc tri thức hiểu biết pháp luật; am hiểu thấu đáo pháp luật và biết cách đánh giá 

một cách đúng đắn các hành vi pháp lý. Các yếu tố này xuất phát từ đòi hỏi của các 

đối tƣợng giáo dục khác nhau phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể nhằm hình 

thành lòng tin vào sự cần thiết đối với pháp luật nói chung và lợi ích xã hội của các 

quy phạm pháp luật nói riêng từ đó mỗi chủ thể đạt đƣợc sự đồng cảm đối với pháp 

luật. Đây là mục tiêu đầu tiên của giáo dục pháp luật vì sự am hiểu pháp luật đóng 

vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự phát triển ý thức pháp luật, tƣ duy pháp lý, 

nhân cách hành vi và văn hoá pháp luật ở con ngƣời. Sự am hiểu xã hội nói chung, 

pháp luật nói riêng là điều kiện cần thiết, mà thiếu nó không nên nói về chính trị. 

Ngƣời mù chữ thì đứng ngoài chính trị, ngƣời không hiểu biết pháp luật thì càng mù 

về chính trị, vì vậy, trƣớc khi mở rộng và nâng cao tri thức pháp lý thì phải nói về 

việc thông qua giáo dục pháp luật mà trang bị cho con ngƣời những tri thức cơ bản 
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về pháp luật nhƣ giá trị xã hội của pháp luật và vai trò điều chỉnh của nó. Kiến thức 

pháp luật cần đƣợc chuyển tải, truyền thụ này là hết sức đa dạng, bắt đầu từ những 

quy định pháp luật, những văn bản pháp luật cụ thể cho đến các nguyên tắc, nguyên 

lý, tri thức pháp luật nói chung cũng nhƣ của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, 

từ kiến thức pháp luật phổ cập, đại cƣơng cho đến các kiến thức giáo dục pháp luật 

chuyên nghiệp (đối với Thẩm phán, Luật sƣ, Điều tra viên, Kiểm sát viên v..v.). 

Đây là quá trình chuyển hóa thông tin pháp luật - hạt nhân quan trọng nhất của giáo 

dục pháp luật - những thông tin có định hƣớng, có tính phân hóa cụ thể cho từng đối 

tƣợng, từ đó, hình thành nhận thức về pháp luật với tƣ cách là những nhận thức 

pháp lý, thái độ, tình cảm và niềm tin pháp lý phù hợp của cá nhân. Mục đích của 

giáo dục pháp luật là làm cho những kiến thức pháp luật từ yếu tố ngoại lai đối với 

cá nhân trở thành yếu tố nội sinh, để đối tƣợng giáo dục cảm nhận đƣợc rằng những 

kiến thức đó đã trở thành nhận thức của mình, là “cái của mình” - Đây là mức cao 

hơn của mục tiêu “học để biết”. Quá trình này đƣợc hỗ trợ bởi các yếu tố đƣợc tích 

hợp trong quá trình xã hội hóa cá nhân, hình thành nhân cách để rồi, cùng với 

những hiểu biết pháp luật, một nhân cách pháp lý đƣợc hình thành, củng cố. Vì vậy, 

một nhân cách có thể hình thành, phát triển mà không nhất thiết phải hiểu biết pháp 

luật, nhƣng bản thân pháp luật khi đã trở thành yếu tố nội sinh của cá nhân thì nó có 

vai trò hỗ trợ cho nhân cách đó phát triển đúng hƣớng, bền vững. Biểu hiện của một 

nhân cách pháp lý là sự độc lập của cá nhân trong việc đánh giá đƣợc đầy đủ các giá 

trị của pháp luật, đồng tình hay không đồng tình với nội dung quy định của pháp 

luật; nhận thức đƣợc nhu cầu phải hành động phù hợp với pháp luật hay “bỏ qua” 

nó, tức là coi thƣờng hoặc thậm chí vi phạm. Tuy nhiên, để đạt tới mục đích cảm 

xúc về pháp luật còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ tri thức pháp luật, về quy 

phạm, về nguyên tắc pháp lý, về sự am hiểu trong việc đánh giá các sự kiện pháp lý. 

Tri thức pháp luật càng đầy đủ thì tình cảm pháp luật càng mạnh mẽ; nó tạo nên cơ 

sở của sự định hƣớng lòng tin ổn định vào các giá trị của pháp luật, đồng thời giúp 

cho con ngƣời tổ chức một cách có ý thức hành vi của mình và tự kiểm tra hành vi 

từ các quan điểm, chuẩn mực pháp lý. Tri thức pháp luật phải là sự am hiểu có hệ 
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thống với những nhận thức thấu đáo về nội dung, ý nghĩa của pháp luật, biết đánh 

giá một cách tin tƣởng các sự kiện pháp lý với hành vi này hay hành vi kia là hợp 

pháp hay không hợp pháp, hợp lý hay không hợp lý [47, tr.28-29].  

Hai là, hình thành lòng tin vào pháp luật – Mục đích cảm xúc: Sự hình thành 

lòng tin vững chắc của công dân vào pháp luật, vào sự cần thiết phải tuân theo 

những quy phạm pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng. Tri thức pháp luật mà thiếu 

tình cảm tôn trọng đối với pháp luật thì không dự đoán và đảm bảo hành vi hợp 

pháp, không giữ vững đƣợc những nhiệm vụ đặt ra. Con ngƣời nếu thiếu lòng tin 

đối với pháp luật thì hành vi của họ thƣờng lệch khỏi các chuẩn mực pháp luật. 

Lòng tin vững chắc vào pháp luật là cơ sở để hình thành động cơ của hành vi hợp 

pháp, nó bao gồm giáo dục tình cảm công bằng (biết đánh giá các quy phạm pháp 

luật, biết cách xác định các tiêu chuẩn đánh giá về tính công bằng của pháp luật, 

biết quan hệ với ngƣời khác và với chính mình bằng các quy phạm pháp luật); tình 

cảm trách nhiệm (ý thức về nghĩa vụ pháp lý cơ bản của mình, thực hiện những 

mệnh lệnh pháp luật, hoàn thành không điều kiện những nghĩa vụ pháp lý trong các 

mối quan hệ pháp luật với các chủ thể khác), tình cảm không khoan nhƣợng (đối 

với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm) và tình cảm pháp chế (hình thành 

ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật) [47, tr.30]. 

Ba là, xây dựng thói quen vững chắc xử sự theo những đòi hỏi của pháp luật, 

từ đó hình thành động cơ và hành vi tích cực và văn hóa pháp luật phù hợp. Cung 

cấp tri thức, giáo dục lòng tin sâu sắc vào sự cần thiết phải tuân theo một cách tự 

nguyện những mệnh lệnh của pháp luật là những yếu tố rất quan trọng nhằm hình 

thành động cơ và hành vi hợp pháp. Những tình cảm công bằng, bình đẳng, ý thức 

trách nhiệm và không khoan dung đối với các vi phạm pháp luật là những yếu tố 

tâm lý, tƣ tƣởng không tách rời với việc hình thành hành vi hợp pháp, tự giác và 

tích cực. Nhờ vào những thôi thúc nội tâm, những tình cảm và lòng tin vững chắc 

vào pháp luật ở con ngƣời mới hình thành đƣợc động cơ và hành vi hợp pháp, tự 

nguyện và tích cực. Con đƣờng đúng đắn để đạt đƣợc mục đích hình thành động cơ 

và hành vi hợp pháp, tích cực của pháp luật chỉ có thể nhờ vào quá trình giáo dục 
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một cách kiên trì bằng nhiều hình thức và phƣơng tiện để mọi ngƣời hiểu biết một 

cách sâu sắc về sự cần thiết, hợp lý và lợi ích của các mệnh lệnh pháp luật đối với 

xã hội nói chung cũng nhƣ đối với tất cả các thành viên trong xã hội.  

Bốn là, mục đích cao nhất và lâu dài, ổn định nhất của giáo dục pháp luật là 

nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hình thành hành vi ứng xử theo pháp luật và xây 

dựng lối sống văn hoá pháp luật bền vững. Hành vi pháp luật là sự lựa chọn, sự 

quyết định cuối cùng của cá nhân trong quá trình xã hội hóa với tƣ cách là một thực 

thể pháp lý. Đó còn là biểu hiện khách quan của nhận thức, tình cảm chủ quan, vì 

thế, đó cũng còn là sự kết hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan đƣợc biểu 

hiện bằng một quyết định của cá nhân trong những tình huống cụ thể. Hành vi đƣợc 

thể hiện bằng việc tuân theo pháp luật (hành vi hợp pháp), hay không tuân theo 

pháp luật (hành vi không hợp pháp) hoặc chống đối, thờ ơ, bàng quan, vi phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, hành vi nói chung và hành vi pháp 

luật nói riêng là tổ hợp của các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, để giáo dục 

pháp luật đạt đƣợc mục tiêu tác động đến quá trình xây dựng và củng cố hành vi 

pháp luật thì nội dung, phƣơng pháp giáo dục đó phải đƣợc đặt ra sao cho phù hợp 

với các yếu tố khách quan và chủ quan đó. Đó chính là lý do vì sao việc giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk phải vừa đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, 

lại vừa phải cụ thể, đƣợc cá thể hóa cao về đối tƣợng, về nhu cầu, về điều kiện địa 

lý kinh tế, xã hội, trình độ dân trí, khả năng của ngƣời học v.v…Mục tiêu giáo dục 

pháp luật nhằm góp phần hình thành hành vi pháp luật đúng đắn và phù hợp chính 

là biểu hiện của mục tiêu “học để làm” và “học để cùng chung sống”. Tổng hợp kết 

quả của quá trình hình thành nhân cách pháp luật và hành vi pháp luật đúng đắn là 

văn hóa pháp luật, khi những hiểu biết, những hành vi đã trở thành thói quen, thành 

quy phạm nội tại có khả năng điều tiết thái độ và hành vi con ngƣời trong những 

mối quan hệ, những môi trƣờng và hoàn cảnh nhất định. Đó cũng chính là biểu hiện 

của phƣơng châm “học để biết chung sống với mọi ngƣời”, biết chấp nhận sự tƣơng 

đồng và khác biệt. 
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Lô-gíc các mục tiêu giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lăk đƣợc diễn 

đạt theo sơ đồ sau: 

 

 

            

            

            

    

 

             

 

Lô-gíc các mục tiêu của giáo dục pháp luật cho thấy rằng, các mục tiêu đó 

đƣợc đặt ra theo đúng quy luật của giáo dục, theo đó, việc đạt đƣợc mục tiêu chuyển 

tải và tiếp nhận các kiến thức pháp luật là tiền đề để hƣớng đến mục tiêu hình thành 

nhận thức, thái độ và tình cảm pháp luật. Đến lƣợt nó, những mức độ đạt đƣợc của 

quá trình “học để biết” này lại làm tiền đề cho việc hình thành tính tích cực về pháp 

lý của cá nhân, cho dù cá nhân đó là ngƣời dân thƣờng hay cán bộ quản lý, lãnh đạo 

hoặc thậm chí là các chức danh nghề nghiệp nhƣ Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Thẩm phán, Luật sƣ, cán bộ cơ quan thi hành án, Trợ giúp viên pháp lý. Cuối cùng, 

không thể có đƣợc văn hóa pháp luật, tức là thói quen, tâm thức hành xử phù hợp 

với pháp luật nếu không tạo ra đƣợc ở mỗi con ngƣời và trong toàn xã hội ý thức 

tôn trọng pháp luật, sự am hiểu và nhận thức đúng đắn về pháp luật và các giá trị 

của nó, nếu không có điều kiện cho sự thể hiện những hành vi pháp luật phù hợp và 

tích cực, chẳng hạn nhƣ những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền con 

ngƣời, quyền và nghĩa vụ của công dân, của chủ thể  

2.2.1.3. Các mục tiêu giáo dục pháp luật đặc thù cho người dân Đắk Lắk   

Một là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk hƣớng đến mục tiêu 

giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa pháp luật với luật tục của dân tộc thiểu số bản 

địa (Ê Đê và M‟nông) trong điều chỉnh các mối quan hệ xã hội; giải quyết hợp lý 
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những vấn đề xung đột giữa quy định của pháp luật với các quy định của luật tục, 

góp phần giải quyết xung đột giữa ngƣời nhập cƣ với ngƣời dân tộc thiểu số bản 

địa; dung hoà giá trị tinh hoa của luật tục bản địa vào tri thức pháp luật trong đời 

sống dân sự của ngƣời dân Đắk Lắk; đƣa các giá trị tinh hoa của luật tục đến gần 

hơn những giá trị của pháp luật đồng thời làm hoà tan, thấp sâu các tri thức pháp 

luật vào đời sống các dân tộc bản địa bằng chính cầu nối của luật tục, hƣớng đến 

một cơ chế bảo vệ hài hoà các giá trị pháp luật và giá trị tinh hoa của luật tục nhằm 

mục đích sâu xa là bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, không 

xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của Nhà nƣớc và của cộng đồng, phù hợp với 

trật tự chung đƣợc cộng đồng thừa nhận. 

Hai là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk hƣớng đến mục tiêu 

dung hợp những giá trị tiến bộ của luật tục vào tri thức pháp luật, đặc biệt là trong ý 

thức pháp luật của cƣ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, khắc phục nỗi trăn trở thƣờng 

trực của cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản địa về sự thay thế, bài trừ luật tục bản 

địa của pháp luật; đồng thời giúp cƣ dân các dân tộc thiểu số thấy đƣợc những giá 

trị tiến bộ mà pháp luật mang lại không có một chế định nào có thể thay thế đƣợc, 

tiến tới từng bƣớc hạn chế áp dụng luật tục lạc hậu điều chỉnh quan hệ xã hội trong 

đời sống và cuối cùng là xoá bỏ trong ý thức của họ những hành vi thói quen tuân 

thủ và chấp hành các quy đinh của luật tục lạc hậu, phản tiến bộ, đồng thời tích cực 

tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tham gia vào đời sống pháp luật, hạn chế các 

hành vi chống đối pháp luật hay bàng quan, thờ ơ đối với pháp luật. 

Ba là, mục tiêu sâu xa nhất mà giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

hƣớng đến là nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, bồi đắp năng lực làm 

chủ cho mỗi ngƣời dân; bồi đắp tri thức pháp luật để tự tin trong kinh doanh, khai 

thác tiềm năng đất đai trù phú màu mỡ của tỉnh, làm giàu cho mỗi cá nhân, tiến tới 

làm giàu cho xã hội; gìn giữ môi trƣờng, bảo vệ tài nguyên; góp phần duy trì và giữ 

vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì và đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn 
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dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh với chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nƣớc. 

 2.2.2. Nguyên tắc giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.2.1. Các nguyên tắc chung về giáo dục: 

Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk đƣợc xác định là một bộ phận của hoạt 

động giáo dục nên cần phải tuân thủ các nguyên tắc chung về giáo dục đó là những luận 

điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận giáo dục, có tác dụng chỉ đạo việc lựa chọn và vận 

dụng nội dung, phƣơng pháp và các hình thức tổ chức giáo dục nhằm thực hiện tối ƣu mục 

đích và nhiệm vụ giáo dục. Là một bộ phận cấu thành hoạt động giáo dục, giáo dục pháp 

luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải phù hợp với tính chất, nguyên lý giáo dục trong Luật 

giáo dục, theo đó, nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân 

dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh làm 

nền tảng. Hoạt động giáo dục phải đƣợc thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo 

dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trƣờng kết 

hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội (Điều 3). Ngoài ra, nó còn tuân thủ các 

nguyên tắc khác của quá trình giáo dục nhƣ sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục: Đây là 

một nguyên tắc rất quan trọng của hoạt động giáo dục; Tính khoa học thể hiện qua 

khối lƣợng kiến thức trong bài giảng phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và 

khoa học. Điều này đòi hỏi chủ thể giáo dục không chỉ uyên bác về lĩnh vực chuyên 

môn mà mình phụ trách giảng dạy mà cần có những tri thức hiểu biết rộng về các 

môn khoa học có liên quan để là nguồn cung cấp tri thức chính xác và trung thực 

cho đối tƣợng giáo dục; bổ sung những tri thức bổ trợ cần thiết để có cái nhìn đầy 

đủ, toàn diện hơn về vấn đề giảng dạy. Để đáp ứng yêu cầu này, ngƣời thầy phải 

thƣờng xuyên nghiên cứu tài liệu, đọc nhiều sách và cập nhật thông tin do kiến thức 

phải thƣờng xuyên đƣợc cập nhật mới, phải có tính hiện đại vì đôi khi kiến thức 

hiểu biết chỉ đúng tại một thời điểm nào đó. Tính giáo dục bao hàm tính không phản 

giáo dục, không đi ngƣợc với lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân và không ủng hộ cái 

xấu, cái ác, hƣớng đến các giá trị chân, thiện, mỹ - Đây là tính chất rất quan trọng vì 
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nó giúp định hình nhân cách và đạo đức cho ngƣời học sau này khi bƣớc vào đời. Với 

mục tiêu của nền giáo dục nƣớc ta là đào tạo ra nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên 

phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc, con ngƣời đƣợc đào tạo ra 

phải có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt và trình độ chuyên môn tốt vì thế tính giáo dục 

cần đƣợc đề cao trong quá trình dạy học. Hơn nữa, giáo dục làm nhiệm vụ chuyển giao 

những tinh hoa văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của nhân loại cho thế hệ sau, là cơ sở giúp 

các thế hệ sau nối tiếp nhau sáng tạo, nâng cao và phát huy để làm phong phú kho tàng 

văn hóa nhân loại. Vì thế, tính thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục cần phải 

đƣợc đảm bảo vì nó chính là nguyên tắc giúp chủ thể giáo dục chọn lựa tri thức phù hợp 

với đối tƣợng giảng dạy: Năng lực ngƣời học, độ tuổi, văn hóa, phù hợp với yêu cầu của 

xã hội và thực tế địa phƣơng mà vẫn đảm bảo tính khoa học cơ bản của ngành học - Nội 

dung bài giảng và ví dụ thực tế phải vừa đảm bảo tính chính xác và trung thực của môn 

học, vừa đảm bảo giáo dục cho đối tƣợng giáo dục về chân, thiện, mỹ và những phẩm 

chất đạo đức của con ngƣời trong thời đại mới, gắn giáo dục với quá trình hình thành 

nhân cách. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, chủ thể giáo dục cần có kiến thức sâu sắc về 

môn học mình phụ trách, nghiệp vụ sƣ phạm và phƣơng pháp dạy học tích cực, tiên tiến, 

có kiến thức chuyên môn tốt để xây dựng kết cấu bài giảng với nội dung phù hợp, có tính 

khoa học. Bên cạnh đó, chủ thể giáo dục còn phải là tấm gƣơng sáng về đạo đức lối 

sống, tình yêu lao động, tình yêu đất nƣớc, yêu con ngƣời Việt Nam XHCN, vì vậy, việc 

giáo dục tƣ tƣởng đạo đức cho ngƣời học qua bài giảng của ngƣời dạy là chƣa đủ mà cần 

đƣợc chứng minh qua hành động và việc làm cụ thể, thực tế của ngƣời giáo viên. 

Thứ hai, nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với 

hành: Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong hoạt động giáo dục. nguyên tắc này đòi 

hỏi đối tƣợng giáo dục phải nắm vững tri thức ở góc độ tính hệ thống và tri thức đó có 

thể vận dụng trong thực tiễn. Học là tiếp thu kiến thức đã đƣợc đúc kết trong các bộ môn 

khoa học, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của lớp ngƣời đi trƣớc. Hành là thực 

hành, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; học và hành là hai mặt của 

một quá trình thống nhất, nó không thể tách rời nhau mà phải luôn gắn chặt với nhau làm 

một; “hành” vừa là mục đích vừa là phƣơng pháp học tập; hành là để củng cố, nắm vững 
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kiến thức đã học và để vận dụng vào cuộc sống. Phải biết vận dụng sáng tạo những kiến 

thức thầy cô truyền thụ vào bài tập thực hành, có nhƣ vậy hiệu quả học tập mới đƣợc 

nâng cao. Một khi đã nắm vững kiến thức, đã tiếp thu lý thuyết mà ta không vận dụng 

vào thực tiễn, thì học chẳng để làm gì cả.  

Ngoài ra, một số nguyên tắc khác cũng cần đƣợc chú ý nhƣ đảm bảo tính hệ 

thống và tính tuần tự; sự thống nhất giữa tính tích cực, tự giác, tính độc lập, sáng tạo 

của đối tƣợng giáo dục và vai trò chủ đạo của chủ thể giáo dục; sự thống nhất giữa 

tính trực quan với sự phát triển tƣ duy lý thuyết; đảm bảo tính vững chắc của tri 

thức và sự phát triển năng lực nhận thức… 

2.2.2.2. Các nguyên tắc chung về giáo dục pháp luật: 

Là bộ phận cấu thành của lý luận về giáo dục pháp luật, giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải tuân thủ các nguyên tắc chung của giáo dục pháp luật. Đó là 

những tƣ tƣởng cơ bản chỉ đạo có tính chất nền tảng, định hƣớng, xuyên suốt quá trình 

giáo dục pháp luật, nhờ đó toàn bộ hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk 

Lắk đƣợc vận hành và phát triển theo đúng chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng 

cầm quyền và hệ thống pháp luật của Nhà nƣớc, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của đối tƣợng giáo dục và phù hợp với quy luật vận 

động khách quan của đời sống nhà nƣớc và pháp luật. Các nguyên tắc giáo dục pháp luật 

đƣợc quy định trong Điều 3 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: 

Thứ nhất, nguyên tắc chính xác , đầy đủ , rõ ràng , dễ hiểu , thiết thƣc̣: Nguyên 

tắc này đòi hỏi nội dung giáo dục pháp luật phải chính xác, theo đúng các quy định của 

pháp luật, bao gồm cả nội dung, tinh thần của quy định pháp luật, không đƣợc cắt xén, 

quá chú trọng vào các quyền mà xem nhẹ các nghĩa vụ; quá chú trọng nội dung pháp 

luật mà xem nhẹ trình tự, thủ tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ; phải công khai, 

minh bạch, dễ hiểu, phù hợp với đặc thù và khả năng nhận thức của đối tƣợng, bám sát 

những vấn đề mà đối tƣợng quan tâm, thiết thực với ngƣời dân và với xã hội. 

Thứ hai, nguyên tắc kịp thời, thƣờng xuyên, có trọng tâm, trọng điểm: Do các 

quy định pháp luật rất phong phú và đa dạng, đƣợc áp dụng trong nhiều tình huống, 

hoàn cảnh và phụ thuộc vào tính tích cực và mức độ tham gia các quan hệ xã hội 
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của các chủ thể, vì vậy, nguyên tắc này đòi hỏi giáo dục pháp luật phải kịp thời, 

thƣờng xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, không quá dàn trải theo phƣơng châm mƣa 

lâu thấm đất, bám sát nhu cầu của ngƣời dân. 

Thứ ba, nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội: Đây 

là nguyên tắc rất quan trọng, bảo đảm tính hệ thống của hoạt động giáo dục pháp luật bởi 

lẽ mục tiêu giáo dục pháp luật rất toàn diện, việc giáo dục không chỉ diễn ra trong môi 

trƣờng nhà trƣờng mà còn diễn ra trong môi trƣờng gia đình và xã hội, vì thế, nguyên tắc 

này đòi hỏi hoạt động giáo dục pháp luật phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục gia 

đình và giáo dục trong nhà trƣờng và ngoài xã hội để bảo đảm kết hợp nhiều hình thức 

giáo dục khác nhau. 

Thứ tư, nguyên tắc đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với 

địa bàn, dân cƣ, nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tƣơṇg đƣợc phổ biến, giáo dục pháp luật 

và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; nguyên tắc gắn với viêc̣ thi hành 

pháp luật, thực hiện nhiêṃ vu ̣phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 

đất nƣớc, của địa phƣơng và đời sống hằng ngày của ngƣời dân. 

Thứ năm, nguyên tắc dân chủ: Nguyên tắc này đòi hỏi công tác giáo dục pháp luật 

phải là công việc của quần chúng, của nhân dân. Nhân dân vừa là đối tƣợng, vừa là chủ thể 

trực tiếp tham gia giáo dục, vì vậy, phải huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia, coi 

giáo dục pháp luật là công việc của nhân dân để mỗi ngƣời đều thấy rằng mình phải có bổn 

phận và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thi hành và thực thi pháp luật, tích cực 

tham gia kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao 

tính tích cực, tự giác, không chỉ miễn cƣỡng tuân thủ, chấp hành pháp luật mà còn tích cực, 

tự giác tuân thủ; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong tham gia xây 

dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật. 

Thứ sáu, Giáo dục pháp luật không thể tách rời với công tác giáo dục chính trị, tƣ 

tƣởng, đạo đức lối sống, nghĩa là phải đặt giáo dục pháp luật trong mối quan hệ với việc 

giáo dục truyền thống yêu nƣớc, ý thức dân tộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các 

thế hệ công dân trƣớc vận mệnh và sự phát triển trƣờng tồn của đất nƣớc, hƣớng đến bảo 

vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Phải biết kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao tri thức hiểu biết pháp 
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luật với việc bồi dƣỡng, rèn luyện ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; gắn với việc nâng 

cao trình độ dân trí, văn hóa pháp lý tạo nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa mới mà 

trọng tâm là tuân thủ, chấp hành pháp luật. 

2.2.2.3. Các nguyên tắc giáo dục pháp luật đặc thù cho người dân Đắk Lắk  

Một là, do đặc thù địa bàn tỉnh Đăk Lăk hiện vẫn song song tồn tại hai chế định cùng 

điều chỉnh các quan hệ xã hội của ngƣời dân đó là pháp luật và luật tục bản địa, nên quá 

trình giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk phải khẳng định đƣợc pháp luật là công cụ 

quản lý nhà nƣớc, quản lý xã hội mà không một chế định nào có thể thay thế đƣợc; tri thức 

tiến bộ của luật tục bản địa Ê Đê và M‟nông là công cụ bổ trợ đắc lực cho pháp luật về 

việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống dân sự của cƣ dân 

Đắk Lắk.  

Hai là, nguyên tắc sử dụng luật tục làm cầu nối cho pháp luật đi vào đời sống 

của ngƣời dân các dân tộc bản địa và ngƣợc lại: Đây là một nguyên tắc rất đặc thù 

bởi lẽ nó phù hợp với đặc trƣng riêng có của ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk so với ngƣời 

dân sinh sống trên các địa bàn khác. Nguyên tắc này đòi hỏi hoạt động giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa cần 

lồng ghép các phong tục tập quán địa phƣơng vào pháp luật, thay bằng viện dẫn 

pháp luật thì viện dẫn luật tục, phong tục tập quán trong trƣờng hợp giữa chúng với 

pháp luật không mâu thuẫn, xung đột nhau, đồng thời thay thế các khái niệm 

chuyên môn đƣợc thể hiện trong các quy định của pháp luật, trong tri thức pháp luật 

bằng ngôn ngữ dân gian, tự nhiên dễ hiểu phù hợp với đặc trƣng của ngƣời dân tộc thiểu số 

bản địa tỉnh Đắk Lắk. Có nhƣ vậy, pháp luật mới thực sự thấm sâu trong tiềm thức của mỗi 

ngƣời dân, hình thành thói quen chấp hành pháp luật, giống nhƣ thói quen chấp hành luật 

tục của họ từ xƣa tới nay. 

Ba là, nguyên tắc mỗi nhóm dân cƣ, địa bàn, vùng miền khác nhau có mục 

tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật khác nhau: Đây là nguyên tắc 

phân hoá trong giáo dục pháp luật. Đối với địa bàn có những đặc trƣng riêng về 

kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng và văn hoá xã hội nhƣ Đắk Lắk đòi hỏi ngoài 

những mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật chung cho mọi 
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ngƣời dân cần phải tính đến những điểm đặc thù của từng nhóm đối tƣợng, từng địa 

bàn, vùng miền thậm chí là từng tôn giáo khác nhau để xác định mục tiêu, yêu cầu, 

nội dung, hình thức giáo dục pháp luật cho phù hợp có nhƣ thế mới bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ trong tổng thể các giải pháp giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

nói chung, ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng. 

2.2.3. Chủ thể giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.3.1. Chủ thể giáo dục pháp luật chung 

Nghiên cứu lý luận về giáo dục pháp luật nói chung cho thấy đa số các tác giả 

đều khẳng định chủ thể giáo dục pháp luật là các pháp nhân và thể nhân trực tiếp 

hoặc gián tiếp tham gia hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân; các chủ thể 

này bao gồm: Nhà nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam nói chung và các cơ quan nhà 

nƣớc cấu thành bộ máy nhà nƣớc nói riêng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể nhân dân; cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng và các chủ thể khác. Lý 

luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk với tƣ cách là một bộ phận 

của hệ thống lý luận giáo dục pháp luật nên có các chủ thể chung nhƣ sau:  

Thứ nhất, Nhà nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam trong đó Hội đồng nhân dân, 

UBND, các cơ quan nhà nƣớc, các sở, ban ngành tỉnh Đắk Lắk là chủ thể đặc biệt, 

chịu trách nhiệm chính, giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động giáo dục pháp luật của 

tỉnh bởi lẽ Nhà nƣớc vừa đại diện cho xã hội, có chức năng xã hội là xây dựng, thực 

hiện và bảo vệ pháp luật. Trong hoạt động giáo dục pháp luật, Nhà nƣớc có trách nhiệm: i) 

Ban hành chính sách, pháp luật để tạo lập khuôn khổ pháp lý và điều kiện nhƣ nhau cho các 

chủ thể phát huy khả năng của mình trong hoạt động giáo dục pháp luật; ii) Thiết lập cơ chế 

và biện pháp bảo đảm tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật nhằm đƣa pháp luật vào 

cuộc sống, đến với các chủ thể, làm cho công bằng xã hội trở thành hiện thực và là động lực 

của sự phát triển (bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất để duy trì các hoạt động giáo dục pháp 

luật; thiết lập mạng lƣới tổ chức bộ máy, lựa chọn và bố trí đội ngũ cán bộ; thiết lập cơ chế 

phối hợp trong giáo dục pháp luật; khuyến khích, huy động các nguồn lực, đoàn thể nhân 

dân và cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục pháp luật…); iii) Ban hành 

tiêu chuẩn chất lƣợng giáo dục pháp luật; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát nhà nƣớc và hỗ 
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trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và cá nhân giám sát, 

phản biện xã hội (để pháp luật đƣợc thực thi nghiêm chỉnh, thống nhất; nâng cao chất lƣợng 

thực thi công vụ, tránh tùy tiện, lạm dụng quyền lực để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể; phòng ngừa, đấu tranh và chống hành vi vi phạm pháp luật); iv) Thể hiện 

tính gƣơng mẫu trong giáo dục pháp luật; v) Phát huy vai trò là công cụ quản lý, điều hành 

và ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối chính sách; kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, 

giải quyết tốt các vấn đề xã hội để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững; vi) 

Thiết lập cơ chế giáo dục pháp luật có hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các 

chủ thể, khuyến khích, huy động các chủ thể tham gia vào đời sống nhà nƣớc và pháp luật; 

hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm pháp luật do không hiểu biết.  

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh là chủ thể có vai trò 

quan trọng trong hoạt động giáo dục pháp luật: Các chủ thể này có trách nhiệm: i) Tập 

hợp, phản ánh nhu cầu xã hội, lợi ích của các nhóm, giai tầng xã hội về giáo dục pháp luật; 

tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chủ trƣơng, chính sách và thực tiễn tổ chức thực 

hiện chúng; tham gia giáo dục pháp luật cho thành viên, Hội viên; ii) Tuyên truyền, phổ 

biến, vận động Hội viên, thành viên và nhân dân để họ hiểu biết và nâng cao nhận thức 

pháp luật, nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chủ trƣơng, chính 

sách, pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật; nâng cao chất lƣợng hoạt động thực 

thi pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức; iii) Huy động các nguồn lực xã hội cùng Nhà 

nƣớc tổ chức thực hiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật; phát huy vai trò, thế 

mạnh của từng tổ chức trong giáo dục pháp luật; phê phán, lên án tạo dƣ luận xã hội đồng 

tình hay phản đối trong giáo dục pháp luật của các chủ thể. 

Thứ ba, các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí tỉnh Đắk Lắk là chủ thể 

quan trọng trong hoạt động giáo dục pháp luật. Các chủ thể này có chức năng tuyên 

truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật, các vụ việc nảy sinh trong thực 

tiễn và hoạt động áp dụng, thi hành pháp luật; thông tin, phản ánh thái độ, tình cảm, 

ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật từ phía các chủ thể. Qua hoạt động của mình, 
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các cơ quan này thực hiện việc nêu gƣơng điển hình, ngƣời tốt, việc tốt hoặc phê 

phán thói hƣ, tật xấu; phát hiện, công bố rộng rãi thông tin về vƣớng mắc, bất cập 

của pháp luật và vấn đề nổi cộm trong thực hiện chính sách pháp luật, tạo dƣ luận 

xã hội, phát hiện kịp thời, phân tích hạn chế, bất cập trong các chính sách, quyết 

định của cơ quan có trách nhiệm. Bằng hoạt động của mình, các cơ quan này còn 

phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng, nhu cầu của xã hội và nhân dân để giúp Đảng 

và Nhà nƣớc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và cơ chế tổ chức 

thực hiện pháp luật; đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, không 

ngừng nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả kinh tế, xã hội của các cơ chế 

chính sách. Họ còn tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực sự trở thành vũ khí 

sắc bén của xã hội, công cụ của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân trong cuộc đấu tranh 

phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các chủ thể này còn 

có vai trò trong hƣớng dẫn nhận thức xã hội, đấu tranh chống lại âm mƣu, thủ đoạn 

và luận điệu sai trái của thế lực thù địch lợi dụng giáo dục pháp luật để gây mất ổn 

định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua hoạt động của mình, các chủ thể 

này góp phần nâng cao và bồi dƣỡng năng lực làm chủ cho các chủ thể; tích cực 

tham gia các hoạt động xã hội, vận động đóng góp tiền của, vật chất ủng hộ, giúp đỡ 

ngƣời khó khăn; phát huy vai trò là ngƣời đƣa đƣờng chỉ lối để nhân dân, nhất là 

ngƣời nghèo đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển 

kinh tế… 

Thứ tư, các nhà trƣờng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nằm trong hệ thống giáo dục 

quốc dân và đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là những chủ thể đặc biệt, 

trực tiếp đƣợc giao đảm nhận chức năng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trong 

tỉnh thông qua giảng dạy các chƣơng trình chính khóa và tổ chức giáo dục pháp luật 

thông qua các hoạt động ngoại khóa. Đây là một lực lƣợng quan trọng, có mặt ở hầu 

khắp các địa bàn, hàng ngày, hàng giờ gắn bó với học sinh, sinh viên, là hạt nhân tổ 

chức các hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng để định hƣớng hành vi, 

nhân cách cho các em; xây dựng, bồi dƣỡng thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc. 
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Thứ năm, đối với chủ thể là ngƣời dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 

phải chủ động tự học tập, tự tìm hiểu tri thức pháp luật, tri thức về quyền con ngƣời, 

quyền công dân và các quy định của pháp luật, họ phải tuân thủ, chấp hành nghiêm 

chỉnh pháp luật, tích cực tham gia thực hiện pháp luật, phát hiện, kiến nghị cơ quan, 

ngƣời có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế quy định có mâu thuẫn, chồng chéo 

hoặc không còn phù hợp với thực tế; vận động, tập hợp các chủ thể tham gia thực 

hiện pháp luật. Họ phải tôn trọng, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các 

chủ thể, hỗ trợ các chủ thể thực hiện quyền, nghĩa vụ; hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất 

cho giáo dục pháp luật; tích cực tham gia phòng chống các hành vi vi phạm pháp 

luật; khắc phục kịp thời hậu quả bất lợi gây ra thiệt hại cho các chủ thể; tạo điều 

kiện, giúp đỡ để các chủ thể tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội. 

2.2.3.2. Chủ thể giáo dục pháp luật đặc thù của hoạt động giáo dục pháp luật cho 

người dân Đắk Lắk 

Xuất phát từ địa chính trị, địa kinh tế, văn hoá-xã hội, điều kiện tự nhiên và 

đặc thù dân cƣ hỗn hợp của tỉnh Đắk Lắk, ngoài chủ thể giáo dục pháp luật nói 

chung đã phân tích trên đây, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân nơi đây còn có các 

chủ thể đặc thù mang bản sắc xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật nhƣ sau: 

Thứ nhất, Toàn thể đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan, ban 

ngành trong tỉnh trong đó có hệ thống báo cáo viên pháp luật hơn 3000 ngƣời từ cấp 

tỉnh đến cấp xã phƣờng, với hơn 2.500 ngƣời là báo cáo viên pháp luật không 

chuyên, là công chức làm việc ở nhiều cơ quan trong tỉnh với những ngành nghề 

khác nhau; họ vừa là chủ thể, vừa là đối tƣợng của hoạt động giáo dục pháp luât tuỳ 

theo từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Ngoài hoạt động chuyên môn, đội ngũ công 

chức tích cực tự học tập tích luỹ tri thức pháp luật đời sống, học tiếng dân tộc thiểu 

số và tri thức luật tục bản địa để phục vụ cho hoạt động giáo dục pháp luật. Họ đƣợc 

coi là lực lƣợng nòng cốt của hình thức giáo dục pháp luật trực tiếp tại cơ sở; là đội 

quân tiên phong dẫn đầu luân phiên nhau xuống cơ sở cùng sống, cùng lao động với 

cƣ dân nhập cƣ vùng sâu, vùng xa và cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản địa để phối 

hợp xây dựng mô hình kinh tế mẫu và thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật phối 
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hợp giáo dục tri thức tinh hoa của luật tục bản địa, củng cố khối đại đoàn kết dân 

tộc. Họ cũng là đội ngũ chia sẻ với ngân sách nhà nƣớc của tỉnh về kinh phí phục vụ 

cho hoạt động kết nghĩa thôn buôn và hoạt động giáo dục pháp luật, bằng việc mỗi 

tháng mỗi ngƣời tự nguyện góp một nửa ngày lƣơng, thƣờng xuyên liên tục trong 

nhiều năm nay.  

Thứ hai, Hệ thống già làng trƣởng buôn và những ngƣời đứng đầu dòng họ có 

uy tín trong buôn làng là chủ thể trực tiếp trong hoạt động giáo dục pháp luật và 

giáo dục luật tục tiến bộ cho cƣ dân bản địa, đồng thời họ là “kho tàng sống” cung 

cấp giá trị tinh hoa của luật tục bản địa cho báo cáo viên pháp luật và ngƣời dân 

nhập cƣ. Đội ngũ này cần đƣợc từng bƣớc trẻ hoá và đƣợc chọn lọc để bồi dƣỡng tri 

thức pháp luật, tri thức khoa học, công nghệ, tri thức kinh doanh, thƣơng mại, du 

lịch cộng đồng… và tạo điều kiện về cơ sở vật chất để họ làm mô hình kinh tế mẫu; 

nhằm biến họ trở thành tầng lớp tiên phong trong buôn bản về việc tiếp nhận tri 

thức pháp luật và là điểm sáng có sức ảnh hƣởng lan toả to lớn trong đời sống cộng 

đồng ngƣời dân nhập cƣ và cƣ dân ngƣời dân tộc bản địa; Trong mấy năm gần đây chính 

quyền địa phƣơng Đắk Lắk coi hệ thống già làng trƣởng buôn và những ngƣời có uy tín 

trong các dòng họ là cầu nối cho pháp luật đi vào cuộc sống của cƣ dân bản địa nên đã 

chú trọng bồi dƣỡng kiến thức pháp luật thực định, tri thức pháp luật, tri thức đời sống và 

kiến thức về nông, lâm nghiệp, kinh doanh trang trại; chế biến nông sản, du lịch cộng 

đồng và tri thức tiến bộ của luật tục bản địa cho hệ thống chức sắc này, biến họ thành hạt 

nhân của các buôn làng và trở thành hệ thống chủ thể giáo dục pháp luật đặc thù riêng có 

ở Đắk Lắk.  

Thứ ba, đội ngũ đoàn viên, thanh niên tình nguyện, là các chủ thể bổ trợ đắc 

lực trong hoạt động giáo dục pháp luật; thanh niên tình nguyện là đội ngũ trẻ, có sức 

khoẻ, có nhiệt huyết đƣợc trang bị kiến thức văn hoá, xã hội bài bản trong nhà 

trƣờng; trong đội ngũ này có nhiều cá nhân đƣợc học các chƣơng trình trung cấp, 

đại học luật và học các ngành nông lâm nghiệp, kinh tế, công nghệ, y tế, an ninh 

vv…Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hai trƣờng đại học (Đại học Tây Nguyên và 

Đại học Buôn Ma Thuột) và bảy trƣờng trung cấp với các ngành nghề khác nhau và 
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với hàng chục ngàn sinh viên đều tập trung ở thành phố Buôn Ma Thuột; Chính 

quyền địa phƣơng cần phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk, ban giám hiệu nhà trƣờng 

và ban chấp hành đoàn trƣờng có chủ trƣơng phát động phong trào thanh niên tình 

nguyện phối hợp với báo cáo viên pháp luật để có chƣơng trình giáo dục pháp luật 

cụ thể cho từng cụm thôn buôn bằng hình thức trực tiếp cùng lao động, phối hợp 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục tri 

thức pháp luật đời sống cho dân nhập cƣ và dân bản địa trong thời gian tham gia lễ 

hội vào các buổi tối ở các thôn, buôn.  

Thứ tư, các chủ doanh nghiệp và các chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại cà phê, 

cao su… trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là chủ thể giáo dục pháp luật cần phải đƣợc nhà 

nƣớc mở rộng cơ chế để khai thác một cách triệt để và toàn diện trong chƣơng trình 

xã hội hoá giáo dục pháp luật. Đội ngũ này có thế mạnh tài chính, có kinh nghiệm 

kinh doanh, có tri thức pháp luật về kinh doanh; tri thức tiến bộ của luật tục bản địa  

và tri thức pháp luật đời sống. Trong các năm gần đây có một số chủ trang trại, 

doanh nghiệp du lịch thƣơng mại, các đại lý chuyên thu mua cà phê nông sản đã tự 

bỏ chi phí đào tạo dạy nghề, dạy luật tục bản địa, pháp luật và tập quán kinh doanh 

cho thanh niên nhập cƣ và thanh niên dân tộc thiểu số bản địa tại chỗ để sử dụng 

cho doanh nghiệp và một phần làm từ thiện; Đặc biệt có những doanh nghiệp ở 

thành phố Buôn Ma Thuột, mà điển hình là Công ty cổ phần du lịch cộng đồng 

Kotam đã tự bỏ kinh phí phát động các cuộc thi tìm hiểu luật tục Ê Đê, M‟nông, thi 

điêu khắc gỗ dân tộc bản địa để lấy tác phẩm điêu khắc trƣng bày trong khu du lịch 

của công ty; đồng thời thƣờng xuyên tổ chức hội cồng chiêng, đốt lửa trại quy mô 

nhỏ và vừa cho đồng bào dân tộc bản địa, dân nhập cƣ và khách du lịch cùng sinh 

hoạt văn hoá chung; để tận dụng các hoạt động này chính quyền địa phƣơng Đắk 

Lắk cần cử báo cáo viên pháp luật lập các chƣơng trình nội dung giáo dục pháp luật 

thực định và tri thức pháp luật đời sống phù hợp với tình hình thực tế quy mô và 

thời gian lễ hội, phối hợp với các chủ doanh nghiệp, chủ trang trại để lồng ghép 

hoạt động giáo dục pháp luật vào các hoạt động này, từng bƣớc đƣa giáo dục pháp 

luật và giáo dục tinh hoa luật tục trở thành hoạt động của toàn dân trong tỉnh.    
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2.2.4. Đối tượng giáo dục pháp luật   

2.2.4.1.Đối tượng người dân trong giáo dục pháp luật ở Đắk Lắk 

 Nghiên cứu về đối tƣợng ngƣời dân trong giáo dục pháp luật ở địa bàn Đắk 

Lắk có thể thấy nổi lên hai nhóm đối tƣợng dân cƣ cần thiết đƣợc tiếp nhận tri thức 

pháp luật và tri thức luật tục tiến bộ dƣới sự tác động của các hoạt động giáo dục 

pháp luật và giáo dục luật tục bản địa, đó là nhóm cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản 

địa Ê Đê, M‟nông và nhóm dân nhập cƣ vào địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ đổi 

mới đất nƣớc (2000-2015). Sự cần thiết đƣợc tiếp nhận tri thức pháp luật và tri thức 

luật tục tiến bộ dƣới sự tác động của các hoạt động giáo dục pháp luật và giáo dục 

luật tục của hai nhóm đối tƣợng này thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, nhóm cƣ dân đồng bào dân tộc thiểu số bản địa khoảng 298.534 

ngƣời Ê Đê chiếm 90,2% tổng số ngƣời Ê Đê tại Việt Nam; chiếm 17,2% dân số 

Đắk Lắk và 40.344 ngƣời M‟nông chiếm 39.3% tổng số ngƣời M‟nông tại Việt 

Nam (thống kê dân số 2009) là nhóm dân cƣ bản địa chủ yếu có mặt lâu đời trên địa 

bàn tỉnh Đắk lắk; nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp và săn bắt; họ có thể đƣợc 

coi là những ngƣời “khai thiên lập địa” ở nơi đây; nhóm cƣ dân này có tiếng nói, 

chữ viết và luật tục riêng; có thói quen lâu đời về ứng xử theo luật tục bản địa kể cả 

luật tục đƣợc coi là trái pháp luật, phản tiến bộ. Đây là đối tƣợng nhạy cảm khi sự 

hiện diện của pháp luật tham gia điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống 

của họ, phá vỡ thói quen ứng xử theo luật tục của họ đã tồn tại từ bao đời nay. Dƣới 

góc nhìn khoa học họ là đối tƣợng mơ hồ về pháp luật, luôn mang trong mình tâm 

lý lo ngại pháp luật sẽ xoá bỏ và thay thế luật tục bản địa. Khi cơ chế thị trƣờng 

phát triển, cƣ dân từ các miền ồ ạt đổ về Đắk Lắk phá rừng làm rẫy mở trang trại 

trồng cà phê, cao su. Có những nhóm ngƣời từ miền núi phía bắc nhập cƣ vào Đắk 

Lắk ngoài sự kiểm soát của chính quyền địa phƣơng, tự lập làng khai hoang lấn 

chiếm đất đai của ngƣời bản địa, gây ra tranh chấp; mặt khác cùng với sự phát triển 

của cơ chế thị trƣờng, ngành thuỷ điện phát triển đồng loạt thiếu quy hoạch, các 

dòng suối tự nhiên bị chặn dòng để lấy nguồn nƣớc phát điện, ngƣời bản địa lùi dần 

vào vùng sâu, vùng xa, những buôn của ngƣời bản địa còn lại ở gần thành phố Buôn 
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Ma Thuột và ở gần thôn của ngƣời nhập cƣ bị phá vỡ một số thiết chế buôn làng 

truyền thống, tâm lý lo ngại của ngƣời bản địa về sự hiện diện của pháp luật lại càng 

có môi trƣờng phát triển; thêm vào đó là quan điểm pháp luật hoá của chính quyền 

sở tại trong những năm đầu đổi mới dẫn đến sự xung đột giữa luật tục bản địa và 

pháp luật của Nhà nƣớc; xung đột giữa ngƣời nhập cƣ với ngƣời bản địa xảy ra; một 

bộ phận ngƣời bản địa đứng lên đòi thành lập nhà nƣớc ĐêGa độc lập ở Đắk lắk và 

lan rộng ra khắp vùng Tây Nguyên.  

Thứ hai, nhóm dân nhập cƣ vào Đắk Lắk từ 2000 đến 2015. Đây là nhóm dân 

cƣ hỗn hợp từ khắp nơi trên cả nƣớc đổ về Đắk Lắk sinh sống, nhiều nhất là cƣ dân 

miền núi phía bắc, miền trung, và đồng bằng bắc bộ. Theo thống kê dân số tỉnh Đắk 

Lắk năm 1995 dân số Đắk Lắk mới chỉ có hơn 1,3 triệu ngƣời; năm 2001 tăng đột 

biến do dân di cƣ tự do lên 1,9 triệu ngƣời và giảm xuống do tách tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2011 chỉ còn hơn 1,7 triệu ngƣời. Theo khảo sát của UBND tỉnh Đắk Lắk 

đối với dân nhập cƣ ngoài kế hoạch giai đoạn từ 1976 đến 1999 về cơ bản đời sống 

đã ổn định, chỉ còn giai đoạn 2000 đến 2015 là chƣa đi vào ổn định. Dân nhập cƣ 

đến Đắk Lắk mang theo nguồn nhân lực lao động làm nghề nông nghiệp dồi dào và 

cũng mang theo nhiều hệ luỵ nhƣ hộ nghèo gia tăng, nhiều ngƣời phạm tội ở miền 

bắc trà trộn theo ngƣời nhập cƣ vào Đắk Lắk; rừng bị tàn phá; tình trạng tranh chấp 

đất đai xảy ra; nhiều thiết chế cộng đồng hỗn hợp của các vùng miền đƣợc áp dụng 

cùng một địa phƣơng; thêm vào đó là thiết chế luật tục của ngƣời bản địa, tạo thành 

sự thiếu ổn định của cộng đồng dân nhập cƣ giai đoạn 2000-2015 ở Đắk Lắk.  

Để pháp luật giữ đƣợc vai trò chủ đạo trong điều chỉnh các quan hệ xã hội và 

phát huy, kế thừa đƣợc tinh hoa tiến bộ của luật tục bản địa, hài hoà đƣợc mối quan 

hệ giữa ngƣời nhập cƣ và ngƣời dân bản địa nhằm ổn định cuộc sống ngƣời dân tiến 

tới ổn định xã hội ở Đắk Lắk; hoạt động đầu tiên cần đƣợc chú trọng đó là hoạt 

động đƣa pháp luật vào đời sống cƣ dân bằng nhiều hình thức đặt trong mối quan hệ 

hài hoà với tri thức tiến bộ của luật tục bản địa. Đối tƣợng giáo dục pháp luật ở Đắk 

Lắk cần ƣu tiên nhằm đến là hai nhóm dân cƣ cơ bản đã phân tích trên đây. Đây là 

hai nhóm cƣ dân đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải đƣợc chú trọng truyền tải, 
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bồi dƣỡng, xây dựng ý thức pháp luật và những thói quen, nếp sống, ứng xử hợp 

pháp đặt trong sự hài hoà mối quan hệ giữa tri thức pháp luật và tri thức tinh hoa 

tiến bộ của luật tục bản địa; phát huy thế mạnh điều chỉnh xã hội của hai thiết chế 

này; hoà nhập hai nhóm dân cƣ hỗn hợp này thành một khối đại đoàn kết thống nhất 

trong tỉnh.  

 2.2.4.2. Phân loại đối tượng trong hoạt động giáo dục pháp luật cho người dân 

Đắk Lắk 

Do đối tƣợng ngƣời dân trong giáo dục pháp luật ở Đắk Lắk là quá rộng, đa thành 

phần; nên cần có sự phân loại đối tƣợng một cách khoa học thì hoạt động giáo dục pháp 

luật mới phát huy đƣợc hiệu quả tối đa. Nhân tố cơ bản làm điểm xuất phát cho việc 

phân loại đối tƣợng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk là trạng thái, địa vị công 

dân của đối tƣợng giáo dục pháp luật, theo đó, phải định vị địa vị pháp lý của công dân 

trong từng quan hệ pháp luật cụ thể. Từ đó, các chủ thể giáo dục pháp luật sẽ lựa chọn 

các nội dung, hình thức giáo dục pháp luật phù hợp nhằm trang bị cho từng đối tƣợng 

những tri thức cần thiết để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ tƣơng xứng với địa vị 

pháp lý công dân của họ trong từng quan hệ pháp luật cụ thể. Trong quá trình tham gia 

vào các quan hệ xã hội, công dân có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo 

hai cách chủ yếu sau: i) Căn cứ vào các quy định của pháp luật, công dân tự mình thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ chủ thể; ii) Dƣới tác động trực tiếp, tích cực của các cơ quan 

nhà nƣớc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các chủ thể khác công dân mới có thể thực hiện 

đƣợc các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.  

Đặc biệt, để xác định nội dung, hình thức giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

Đắk Lắk phù hợp đối với từng nhóm đối tƣợng, cần làm rõ các vấn đề sau đây: 

- Đặc điểm các điều kiện tự nhiên, cấu trúc nhận thức của dân cƣ, địa kinh tế, 

địa chính trị, văn hoá – xã hội của tỉnh Đắk Lắk ảnh hƣởng đến nhận thức và hành 

vi xử sự của đối tƣợng trong quan hệ với pháp luật; thực trạng hiểu biết pháp luật, vi 

phạm pháp luật, tôn trọng pháp luật. 

- Lợi ích, nhu cầu, mối quan tâm tới pháp luật và giáo dục pháp luật của từng 

loại đối tƣợng; 
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- Điều kiện, khả năng tiếp nhận giáo dục pháp luật và duy trì, phát huy hay 

hạn chế kết quả giáo dục pháp luật; 

Trên cơ sở nền tảng lý luận trên đây cho thấy, giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân Đắk Lắk có đối tƣợng tƣơng đối rộng, mỗi nhóm đối tƣợng giáo dục có đặc 

điểm tâm sinh lý và khả năng, năng lực nhận thức pháp luật khác nhau nên việc xác 

định nội dung, hình thức giáo dục pháp luật phải tính đến đặc thù của đối tƣợng.  

Đối tƣợng giáo dục pháp luật ở Đắk Lắk vừa là công dân, vừa là những chủ thể đặc 

biệt khi ở vào những vị trí đặc biệt hoặc tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể, vì 

vậy, có thể phân đối tƣợng giáo dục theo vị trí xã hội mà họ đảm nhận hoặc tƣ cách 

độc lập của họ trong quan hệ với các chủ thể khác. Đối với đặc thù dân cƣ và địa 

bàn Đắk Lắk, việc xác định nội dung, hình thức giáo dục pháp luật phải đƣợc xây 

dựng dƣới góc độ của sự phân hóa về đối tƣợng, xuất phát từ nhu cầu của từng 

nhóm đối tƣợng (khu vực dân cƣ, nhóm công chức, nhóm nghề nghiệp, giới tính, 

lứa tuổi v..v.), không thể xây dựng chƣơng trình, nội dung, hình thức giáo dục pháp 

luật chung rồi đem áp dụng cho mọi đối tƣợng, mọi lứa tuổi, mọi nhóm dân cƣ trên 

địa bàn tỉnh, mà cần có sự phân hoá cụ thể nhƣ sau:  

a. Đối với đối tượng dân nhập cư là nông dân:  

Đắk Lắk là một tỉnh mà nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề quan 

trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; do đất đai rộng và màu mỡ nên ngƣời 

nhập cƣ ở một số tỉnh trong cả nƣớc đổ về Đắk Lắk làm nghề nông nghiệp là chủ yếu, tạo nên tính 

đa dạng về dân tộc, về tôn giáo và thói quen, kinh nghiệm sản xuất vv. Từ góc nhìn kinh tế, sự đa 

dạng này tạo nên nền nông nghiệp phát triển với nhiều ngành nghề nhƣ trồng cây công nghiệp, chế 

biến cà phê, cao su, nông sản; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trồng lúa nƣớc; trồng và chăm sóc 

rừng...; khai thác đƣợc tiềm năng về đất đai, khí hậu của tỉnh. Tuy nhiên sự đa dạng này làm phát 

sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp; đặc biệt đối với nhóm dân nhập cƣ vào Đắk Lắk trong thời kỳ 

đổi mới đất nƣớc 2000-2015 chủ yếu là ngƣời dân miền núi phía bắc, họ lập làng lân cận quanh 

vùng ngƣời bản địa sinh sống, thậm chí có những nhóm ngƣời mua đất và sống chung với ngƣời 

dân tộc thiểu số bản địa làm nảy sinh sự bất đồng, xung đột trong phong tục tập quán và lối sống. 

Đối với nhóm nông dân này nội dung giáo dục pháp luật cần hƣớng đến là pháp luật về đất đai, 
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trƣớc hết là hiểu biết các quy định về chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, chuyển đổi, cho thuê, thế 

chấp quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải tỏa, đền bù thiệt hại khi Nhà 

nƣớc thu hồi đất; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quản lý đất đai; tri 

thức pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc 

đối với ngƣời có công với cách mạng; các quy định về hộ khẩu, hộ tịch; tri thức pháp luật về di 

dịch cƣ và đặc biệt là các tri thức văn hoá và tri thức tiến bộ của luật tục bản địa v.v. 

b. Đối với đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa: 

Đối với đối tƣợng này, công tác giáo dục pháp luật cần tập trung vào chuyển 

tải kiến thức, tri thức pháp luật về các quyền của đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ 

quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ (Điều 42 Hiến pháp), 

quyền đƣợc sử dụng tiếng mẹ đẻ khi tham gia các thủ tục tố tụng về dân sự, kinh tế, 

lao động, hôn nhân và gia đình, tố tụng hành chính, tố tụng hình sự, đặc biệt, đối 

tƣợng là ngƣời dân tộc sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa cần nắm đƣợc đầy đủ các 

kiến thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trình tự, thủ tục giao đất rừng, giao 

khoán rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ biên 

giới lãnh thổ, tài nguyên nƣớc, hôn nhân gia đình, tôn giáo v..v..Về hình thức giáo 

dục pháp luật nhất thiết phải gắn liền với hình thức lồng ghép hoạt động lễ hội hoặc 

hình thức trực tiếp tại cơ sở theo nguyên tắc giáo dục pháp luật phải đặt trong mối 

quan hệ hài hoà với tinh hoa luật tục bản địa. 

c. Đối với phụ nữ: 

Các quy định về quyền bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực hôn 

nhân và gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về chống buôn 

bán ngƣời (phụ nữ và trẻ em), bảo vệ và chăm sóc trẻ em là những nội dung cần 

đƣợc ƣu tiên trong giáo dục pháp luật. Riêng phụ nữ ngƣời dân tộc thiểu số bản địa 

cần kiến thức về quyền thừa kế; về nghĩa vụ bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng để 

hài hoà các quy định này với quy định bảo vệ chế độ mẫu hệ của luật tục bản địa. 

d. Đối với các nhà doanh nghiệp: 

Đối tƣợng này, trƣớc hết cần ƣu tiên nội dung giáo dục liên quan đến các quy 

định pháp luật về kinh doanh nhƣ Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tƣ, Luật phá sản, 
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Luật trọng tài, pháp luật về thuế; tri thức luật tục bản địa. Đặc biệt, cần chú ý đến 

nội dung pháp luật về lao động, về công đoàn, về giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động v.v. Thực tế cho thấy tình hình vi phạm 

từ phía ngƣời sử dụng lao động đối với các lợi ích hợp pháp của ngƣời lao động 

đang rất phổ biến trong các vấn đề nhƣ biển thủ tiền bảo hiểm của ngƣời lao động, 

luồn lách pháp luật để trốn đóng bảo hiểm xã hội, không trả lƣơng cho việc làm 

ngoài giờ, các vi phạm về an toàn lao động, sa thải công nhân bất hợp pháp. Do đó, 

nội dung thiết thực nhất cần trang bị cho các chủ doanh nghiệp là các quy định pháp 

luật về những vấn đề nêu trên. Đối với những ngƣời lao động tại các doanh nghiệp 

thì ngoài các thông tin, hiểu biết pháp luật cần thiết nhƣ đối với một công dân khác 

thì họ cần nắm bắt đƣợc những quy định pháp luật về các quyền của ngƣời lao động 

để tránh các vi phạm không đáng có do không nắm đƣợc các quyền đó.  

đ. Đối với cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh 

Đối tƣợng hoạt động trong khu vực công quyền của tỉnh Đắk Lắk yêu cầu về 

tri thức pháp luật và luật tục cao hơn các đối tƣợng khác bởi lẽ họ vừa là đối tƣợng 

giáo dục pháp luật vừa là lực lƣợng nòng cốt trong đội ngũ chủ thể của hoạt động 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; họ cần phải đƣợc học tập kiến thức nhất định 

về luật tục, tiếng nói, chữ viết của ngƣời bản địa; đồng thời họ có nhƣ cầu đƣợc lĩnh 

hội, tiếp nhận các kiến thức về quản trị công, về tổ chức và hoạt động của bộ máy 

nhà nƣớc, thẩm quyền cụ thể của các cấp chính quyền và cấp hành chính. Lý luận 

về giáo dục pháp luật đã xác định trong Nhà nƣớc pháp quyền XHCN phải từng 

bƣớc hình thành cho đƣợc nhận thức của từng cán bộ trong bộ máy Nhà nƣớc về 

nguyên tắc “công chức chỉ đƣợc làm những gì pháp luật quy định”, với những thủ 

tục pháp lý chặt chẽ. Tác giả Nguyễn Quốc Sửu đã rất có lý khi cho rằng, “Cán bộ, 

công chức trƣớc hết phải có sự hiểu biết về chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc, phải chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối, chủ trƣơng 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, phải thi hành nhiệm vụ, công vụ 

theo đúng quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trƣớc pháp 

luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình. Cán bộ, công chức giữ chức vụ 
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lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức 

thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật”; “Giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, công chức phải luôn luôn gắn bó mật thiết với giáo dục chính trị, tƣ 

tƣởng, bởi cán bộ, công chức là hiện thân cho đƣờng lối chính sách của Đảng, uy tín 

của Đảng, là nhân tố quan trọng của công cuộc xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN nhƣ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có đạo đức thì dù tài giỏi 

mấy cũng không lãnh đạo đƣợc nhân dân”[117, tr.77].  

e. Đối với cán bộ trong hệ thống các chức danh tư pháp 

Đối tƣợng này vƣa là đối tƣợng giáo dục pháp luật, vừa là chủ thể quan trọng 

trong hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk, đa số họ là báo cáo viên 

pháp luật nên cần đƣợc trang bị những kiến thức vừa có hệ thống, vừa chuyên sâu 

trong từng lĩnh vực pháp luật; đồng thời họ cần đƣợc trang bị tri thức luật tục tiến 

bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ thể giáo dục pháp luật. Các chức danh tƣ pháp 

nhƣ Thẩm phán, Điều tra viên, Công tố viên cũng nhƣ các chức danh bổ trợ tƣ pháp 

nhƣ Luật sƣ, Công chứng viên không thể máy móc áp dụng các quy định của pháp 

luật trên lời văn của điều luật mà còn phải nắm đƣợc cả tinh thần của điều luật đó, 

phải đặt các quy định pháp luật trong mối liên quan, so sánh với nhau và trên cơ sở 

các nguyên tắc pháp lý phổ biến. Đó là mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng, cái 

phổ biến và cái đặc thù, giữa điều luật với yêu cầu, nguyên tắc áp dụng pháp luật. 

Vì vậy, việc giáo dục pháp luật cho đối tƣợng này chỉ có thể đặt ra dƣới hình thức 

đào tạo và đào tạo lại, bồi dƣỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn theo 

đúng yêu cầu về tính chuyên nghiệp của những chức danh tƣơng ứng.   

2.2.5. Nội dung giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.5.1. Hệ thống pháp luật thực định 

Hệ thống pháp luật thực định là nội dung cơ bản nhất của quá trình giáo dục 

pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk nói riêng. Nội 

dung giáo dục pháp luật đƣợc cấu thành trƣớc hết và chủ yếu bởi nhu cầu về nhận 

thức pháp luật của mỗi công dân và yêu cầu của quá trình phát triển xã hội. Vấn đề 

đầu tiên trong nội dung giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho 
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ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng không thể bỏ qua việc hình thành và bồi dƣỡng 

những kiến thức cơ bản trong hệ thống pháp luật thực định cho ngƣời dân trong 

tỉnh; bảo đảm cho mọi công dân đạt đƣợc một trình độ hiểu biết nhất định đối với 

pháp luật, qua đó họ tự điều chỉnh hành vi và cách ứng xử của mình khi tham gia 

vào các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật điều chỉnh. Giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân tỉnh Đắk Lắk phải nhằm giúp cho ngƣời dân nhận thức một cách có cơ sở khoa 

học rằng pháp luật chính là công cụ có hiệu lực, sắc bén, trực tiếp bảo vệ quyền lợi 

của chính mỗi thành viên trong xã hội khỏi sự xâm hại của mọi hành vi phạm tội và 

các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đó chính là quá trình giáo dục ý thức làm chủ 

của nhân dân đối với xã hội thông qua sự quản lý của Nhà nƣớc bằng pháp luật, là 

xây dựng ý thức về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với quốc gia, đối với 

cộng đồng và đối với bản thân mình. Nội dung của giáo dục pháp luật đòi hỏi phải 

làm sáng tỏ quan điểm của Đảng, đó là pháp luật phải đƣợc chấp hành nghiêm 

chỉnh, mọi ngƣời đều bình đẳng trƣớc pháp luật [80, tr.193-195]. Nội dung giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk có thể đƣợc hiểu theo quy định tại  Điều 10, Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: 

Thứ nhất, quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm 

là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, 

bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trƣờng, lao động, giáo dục, y tế, quốc 

phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và 

trách nhiệm của cơ quan Nhà nƣớc, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp 

luật mới đƣợc ban hành - Đây chính là các quy định của pháp luật thực định liên 

quan trực tiếp đến công dân, bao gồm một số nội dung cụ thể nhƣ sau: 

- Thông tin cơ bản về tổ chức bộ máy Nhà nƣớc thực thi pháp luật, đặc biệt là 

cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân đƣợc quy định trong 

Hiến pháp và các văn bản luật cụ thể; các chế độ, chính sách đƣợc thể hiện trong 

các văn bản dƣới luật mà các chủ thể đƣợc hƣởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ 

khi thuộc những trƣờng hợp, hoàn cảnh cụ thể đƣợc xác định trong văn bản. 
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- Một số thủ tục, trình tự pháp lý để công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ 

pháp lý đƣợc pháp luật quy định hoặc để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình khi các quyền và lợi ích đó bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. 

Ngoài những tri thức, kiến thức hiểu biết cơ bản trên đây, xuất phát từ nhu 

cầu, địa vị khác nhau của mỗi ngƣời nên nhu cầu hiểu biết và kỹ năng sử dụng các 

phƣơng tiện pháp luật của mỗi ngƣời cũng khác nhau gắn với định hƣớng nghề 

nghiệp cụ thể của mình, theo đó, nội dung giáo dục pháp luật của nhóm các chủ thể 

này thƣờng bao gồm những vấn đề sau: 

- Hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý thƣờng gặp trong cuộc 

sống (bản chất, vị trí, vai trò, chức năng của Nhà nƣớc và pháp luật, các nguồn, hình 

thức pháp luật, các vấn đề cơ bản về Nhà nƣớc và pháp luật…). 

- Một số quy định của hệ thống pháp luật thực định liên quan đến ngành, 

nghề, lĩnh vực hoạt động của đối tƣợng giáo dục mà họ thƣờng xuyên tiếp xúc hoặc 

gắn bó trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của mình. 

- Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân trong các lĩnh vực liên quan đến 

hoạt động nghề nghiệp; quá trình xử lý, giải quyết các tranh chấp, xung đột, các 

biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại. 

Ngoài ra, đối với những ngƣời hành nghề pháp luật, họ vừa là đối tƣợng vừa 

là chủ thể của hoạt động giáo dục pháp luật, nội dung giáo dục pháp luật thƣờng gắn 

với chuyên ngành mà họ đảm nhận, với những tri thức hiểu biết sâu sắc về hiện 

tƣợng Nhà nƣớc và pháp luật – Quá trình giáo dục nghề nghiệp pháp luật. Đây là 

cấp độ cao nhất của hoạt động giáo dục pháp luật thực định bởi vì những hiểu biết 

và thái độ, tình cảm cũng nhƣ kỹ năng sử dụng pháp luật của những ngƣời hành 

nghề pháp luật phải là chuẩn mực của ý thức và hành vi tuân thủ, chấp hành pháp 

luật. Sự hiểu biết (tri thức pháp luật) của đối tƣợng này bao gồm cả những quan 

điểm, những học thuyết về Nhà nƣớc và pháp luật trong lịch sử và hiện tại, hiểu biết 

tƣơng đối toàn diện về các hệ thống pháp luật quốc tế và hệ thống pháp luật trong 

nƣớc trong lĩnh vực chuyên sâu của từng ngƣời. Kỹ năng của họ không chỉ dừng lại 

ở việc tuân thủ, chấp hành pháp luật mà chủ yếu là vận dụng, áp dụng chính xác các 
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quy định pháp luật cho những sự kiện, tình huống pháp luật cụ thể, gắn với những 

quan hệ pháp luật cụ thể. Họ còn phải có đầy đủ tƣ duy pháp lý, biết vận dụng sáng 

tạo tri thức, kiến thức hiểu biết pháp luật vào các vụ việc cụ thể (cụ thể hóa các mô 

hình hành vi) để từ đó tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp 

với quy luật vận động khách quan của nó trƣớc những yêu cầu phát triển của thực 

tiễn đất nƣớc. 

Đối với hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng ở địa bàn Đắk Lắk cần 

đƣa nội dung giáo dục pháp luật quy định tại Điều 23, Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân đƣợc xây dựng phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với 

mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phổ 

thông, cơ bản, thiết thực và có hệ thống, cụ thể nhƣ sau: 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chƣơng trình giáo dục mầm non và tiểu 

học đƣợc lồng ghép thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần 

tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật; 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chƣơng trình giáo dục trung học cơ sở, 

trung học phổ thông trang bị kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, 

rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chƣơng trình giáo dục nghề nghiệp, giáo 

dục đại học trang bị kiến thức cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, kiến thức pháp luật 

liên quan đến ngành, nghề đào tạo. 

Thứ hai, các điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên, các thỏa thuận quốc tế khác. Đây cũng là một trong những nguồn 

pháp luật thực định cần phải đƣa vào nội giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk 

nhằm đáp ứng nhu cầu đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân trong thời đại hội 

nhập và toàn cầu hoá; Đặc biệt là các nội dung điều ƣớc quốc tế về bảo vệ quyền trẻ 

em, quyền con ngƣời, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ vv.. 
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2.2.5.2. Hệ thống tri thức pháp luật trong đời sống dân sự 

Nhìn nhận từ góc độ pháp luật thực định, hệ thống pháp luật này luôn hàm 

chứa tính không ổn định, nội dung giáo dục pháp luật tƣơng đối hẹp. Để xây dựng 

mô hình lý luận toàn diện về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk cần 

phải làm rõ nội dung giáo dục pháp luật từ góc nhìn khoa học, xuất phát từ mục 

đích, nhiệm vụ của giáo dục pháp luật; gắn giáo dục pháp luật với việc bảo đảm 

quyền đƣợc đƣợc thông tin về pháp luật của công dân và trách nhiệm tích cực, chủ 

động và tìm hiểu, học tập tri thức pháp luật trong đời sống của công dân theo Điều 

2, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Với cách tiếp cận đó, ngoài hệ thống pháp luật 

thực định nội dung giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk còn bao gồm hệ 

thống tri thức pháp luật trong đời sống ngƣời dân với các vấn đề cụ thể sau: 

Một là, các tri thức pháp luật về hiện tƣợng Nhà nƣớc và pháp luật ở Việt 

Nam và thế giới với tƣ cách là những công cụ nền tảng khi tiếp cận hiện tƣợng Nhà 

nƣớc và pháp luật - Đây là những tri thức hiểu biết pháp luật rất cơ bản, đặt nền 

tảng cho việc hình thành ý thức pháp luật của mỗi chủ thể. 

Hai Là, các tri thức về việc thực hiện pháp luật, về quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của ngƣời dân; về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, về việc điều tra, xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật – Đây là những thông tin, tri thức về quá trình thẩm 

thấu của các quy định pháp luật trong đời sống, gắn với khoảng không gian, thời 

gian cụ thể, với vụ việc, con ngƣời, với những sự kiện pháp lý cụ thể. 

Ba là, các tri thức về kết quả nghiên cứu, điều tra xã hội học về thực hiện, áp 

dụng pháp luật, về vị trí, tác động của văn bản pháp luật đối với đời sống kinh tế - 

xã hội, đối với từng đối tƣợng, đồng thời phản ánh những nhu cầu, yêu cầu, đề xuất 

của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia pháp luật và các ngành khác về quá trình 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Bốn là, các tri thức hƣớng dẫn hành vi pháp luật cụ thể của công dân (quyền 

và nghĩa vụ pháp lý, các quy trình, thủ tục để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể pháp luật). 
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Năm là, các tri thức pháp luật về cơ chế thị trƣờng, về quyền tự do kinh doanh những 

ngành nghề pháp luật không cấm; quyền thể hiện tài năng và quyền sử dụng năng lực của 

mình làm ra của cải vật chất cho bản thân và làm giàu cho xã hội; tri thức về xã hội hoá lĩnh 

vực giáo dục, về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ giá trị văn hoá truyền thống của 

ngƣời dân bản địa, của ngƣời Việt Nam và nền văn hoá nhân loại nói chung.    

Khi đƣợc cung cấp, trang bị thƣờng xuyên những loại thông tin trên, đối 

tƣợng giáo dục sẽ có đƣợc một hệ thống những tri thức cần thiết về pháp luật và 

thực tiễn pháp luật, có khả năng sử dụng những tri thức đó để phân tích, lý giải một cách khoa 

học, có căn cứ về những vấn đề thực tế mà họ gặp hay chứng kiến, từ đó định hƣớng cho hành 

vi của mình. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, do những đặc điểm tâm sinh lý, năng lực và nhu 

cầu khác nhau nên nội dung giáo dục pháp luật cho từng loại đối tƣợng là không đồng nhất. Có 

những nội dung giáo dục pháp luật cơ bản, phổ cập và áp dụng chung cho tất cả mọi đối tƣợng 

nhƣng cũng có những nội dung giáo dục pháp luật theo nhu cầu ngành nghề hoặc yêu cầu về 

tính chất chuyên sâu của nghề nghiệp pháp luật.  

Nhƣ vậy, nội dung giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk là rất phong 

phú và đa dạng nhằm trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cần thiết về 

Nhà nƣớc và pháp luật cho đối tƣợng giáo dục, qua đó, trực tiếp góp phần hình 

thành và phát triển thói quen hành động trong khuôn khổ pháp luật quy định; xây 

dựng thái độ tôn trọng đối với Nhà nƣớc và pháp luật, tôn trọng mọi nguyên tắc, thể 

chế của pháp luật và các quy tắc của đời sống xã hội; giáo dục tính tích cực của 

công dân và nghĩa vụ đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm pháp luật. 

2.2.5.3  Hệ  thống tri thức chi phối trực tiếp đến đời sống của người dân Đắk Lắk  

Một là, Hệ thống các tri thức tiến bộ của luật tục bản địa (Ê Đê và M‟nông); 

các tri thức về bảo tồn, bảo tàng các di sản văn hóa và phát huy những giá trị văn 

hóa truyền thống đặc biệt là văn hóa cồng chiêng vì đây chính là sợi dây liên kết các 

thành viên trong cộng đồng ngƣời dân Đắk lắk, tạo nên sự thống nhất trong thành 

phần dân cƣ đa dạng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên thế vững chắc, ổn 

định của Tây Nguyên, để đồng bào thêm gắn bó với buôn làng, giữ làng, giữ đất, 

giữ rừng, giữ vững những nơi hiểm yếu. Nhận xét về văn hóa cồng chiêng, Giáo sƣ 
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Trần Văn Khê cho rằng: "Cồng chiêng Tây Nguyên có những nét độc đáo, dựa trên 

triết lý sống, tƣ duy của các dân tộc Tây Nguyên. Đó là sự đa dạng, linh hoạt trong 

diễn tấu, trong biên chế của dàn cồng, không căn cứ vào độ cao và chức năng của 

mỗi loại cồng trong khi biểu diễn mà có liên quan tới tổ chức xã hội: có cồng mẹ, 

cồng cha, cồng con, cồng cháu…Cách gõ cồng cũng đặc biệt, hết sức linh hoạt: dùi 

làm bằng gỗ cứng, gỗ mềm, bọc da, gõ bằng tay phải hay tay trái, trong khi gõ, tay 

có thể bóp vành cồng tạo nên âm thanh khác nhau. Trong dàn cồng chiêng, vị trí của 

mỗi cá nhân cũng hết sức đặc biệt: đối tƣợng quan trọng nhất bao giờ cũng ở giữa, 

dàn cồng đi vòng quanh đối tƣợng từ phải sang trái, ngƣợc chiều kim đồng hồ, với ý 

nghĩa ngƣợc thời gian trở về dĩ vãng, từ bên ngoài vào trong tim…Không chỉ là một 

nhạc cụ, cồng chiêng còn có chức năng nhƣ một sợi dây linh thiêng, nối liền giữa 

con ngƣời với thần linh. Cồng chiêng có mặt trong mọi giai đoạn sống của con 

ngƣời: từ khi sinh ra, trƣởng thành cho đến khi giã biệt cõi đời, cũng nhƣ có mặt 

trong mọi hoạt động cộng đồng của ngƣời Tây Nguyên: mừng lúa mới, cƣới hỏi hay 

ma chay…" 

Hai là, do Đắk Lắk là tỉnh có hơn 70km đƣờng biên giới giáp Campuchia với 

nhiều vấn đề nhạy cảm nên trong nội dung giáo dục pháp luật cần các tri thức pháp 

luật về chủ quyền quốc gia để bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc; Tri thức pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; 

tri thức pháp luật về khu vực biên giới, về xuất, nhập cảnh; Tri thức pháp luật về tín 

ngƣỡng, tôn giáo; về dân chủ, dân tộc và chính sách dân tộc, tri thức pháp luật về di 

dịch cƣ, về hộ tịch, hộ khẩu; các vấn đề về âm mƣu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật 

đổ của các thế lực thù địch và ý thức, trách nhiệm của công dân trong xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm nhằm giữ 

vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là những nội dung giáo dục 

pháp luật chịu sự tác động trực tiếp của yếu tố địa chính trị quan trọng của tỉnh thời 

gian qua, đồng thời cũng là những vấn đề mà những năm qua các thế lực thù địch 

luôn tìm cách xuyên tạc, bịa đặt hoặc lợi dụng để tấn công ta trên mặt trận tƣ tƣởng 

văn hóa, gây nên những bất ổn ở Đắk Lắk. 
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Ba là, các tri thức pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; pháp luật về bảo vệ, phát 

triển rừng; pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nƣớc. Đây 

là những nội dung giáo dục pháp luật gắn liền với tính chất đặc thù của yếu tố địa 

kinh tế - văn hóa của Đắk Lắk – cái nôi của nền văn minh nƣơng rẫy, gắn với núi 

rừng, rừng vừa là không gian văn hóa, sinh tồn của cộng đồng các dân tộc thiểu số 

Đắk Lắk, vừa có vai trò chi phối rất lớn đến nguồn nƣớc, môi trƣờng sinh thái và 

phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đông 

Bắc Campuchia và Nam Lào (các hiện tƣợng nhƣ hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm nguồn 

nƣớc đối với hạ lƣu…đang có xu hƣớng gia tăng trên địa bàn tỉnh thời gian qua). 

Mất rừng hoặc cạn kiệt tài nguyên rừng, đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk không 

còn không gian sinh tồn "Muốn Tây Nguyên (ND nhấn mạnh: nói chung, Đắk Lắk 

nói riêng) phát triển bền vững, phải quan tâm đến môi trƣờng sống cho đồng bào 

các dân tộc, vì môi trƣờng sống là cái gốc làm nên văn hóa. Đối với đồng bào Tây 

Nguyên, môi trƣờng ấy chính là rừng, là đất rừng, là hồn làng…" (Trích lời GS.Tô Ngọc 

Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tại tọa đàm khoa học với chủ đề 

“Văn hóa với phát triển bền vững ở Tây Nguyên ngày 10/11/2014 tại Phú Yên”. 

Bốn là, các tri thức pháp luật về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội mà trọng tâm là các chính sách giảm nghèo bền vững theo Nghị 

quyết 80; Chƣơng trình giảm nghèo bền vững đối với các huyện nghèo và chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và vùng sâu, vùng xa (Chƣơng trình 135); Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. Đây là những chính sách hỗ trợ có mục tiêu của Đảng và 

Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ cho các địa bàn có nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, ngƣời nghèo, hộ nghèo để đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm 

lao động sản xuất vƣơn lên tự mình thoát khỏi đói nghèo. Biết đƣợc các chủ trƣơng, chính sách 

đó, đồng bào không chỉ thụ hƣởng các giá trị mang lại từ chính sách mà còn tham gia thực 

hiện các chính sách, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện, biết tận cụng các cơ hội để 

vƣơn lên thoát nghèo, bám làng, bám bản, củng cố niềm tin, gắn bó máu thịt hơn với Đảng và 

Nhà nƣớc, cả trong chiến tranh và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
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Năm là, các tri thức pháp luật về phát triển nền kinh tế thị trƣờng, gắn với các 

tập quán thƣơng mại hàng hóa trong nƣớc và quốc tế; phát triển công nghiệp chế 

biến cà phê, nông sản; khai thông thị trƣờng xuất nhập khẩu hàng nông sản, cà phê 

đã tinh chế; phòng ngừa các rủi ro khi ngƣời dân Đắk Lắk tham gia vào các quan hệ 

thị trƣờng để biết tự mình phòng ngừa các hành vi xâm hại, biết tự bảo vệ các quyền 

và lợi ích hợp pháp khi các quyền đó bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại từ phía các 

chủ thể khác. Thực tiễn đã cho thấy, Đắk Lắk là một địa bàn kinh tế năng động, có 

tiềm năng về đất đai, gắn với nhiều ngành nông nghiệp mũi nhọn nhƣ trồng cà phê, 

tiêu, điều - với tƣ cách là các cây công nghiệp mang lại những giá trị kinh tế rất cao 

cho ngƣời dân nơi đây, đòi hỏi phát phát triển và mở rộng thị trƣờng gắn với bảo vệ 

quyền lợi ngƣời sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phòng ngừa những rủi ro. 

Sáu là, các tri thức pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của đồng bào 

các dân tộc thiểu số bản địa phù hợp với những chuẩn mực, quy tắc đƣợc quy định 

trong luật tục bản địa và đƣợc đồng bào thừa nhận, tự nguyện, tự giác thi hành. 

Ngoài ra trong điều kiện dân trí pháp lý của tỉnh không đồng đều, vì thế, nội dung 

giáo dục pháp luật còn phải gắn với quá trình tổ chức để các chủ thể tự học tập, tự 

trau dồi, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, kiến thức hiểu biết pháp luật, tạo thuận lợi và 

hỗ trợ các chủ thể trong quá trình thực hiện trên thực tế các quyền, lợi ích hợp pháp 

và thực hiện nghĩa vụ của công dân mà pháp luật quy định. 

2.2.6. Hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

2.2.6.1. Hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật chung 

Lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là bộ phận không 

tách rời của hệ thống lý luận về giáo dục pháp luật nói chung. Vì vậy hình thức giáo 

dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk cũng bao hàm tất cả các hình thức giáo dục 

pháp luật nói chung, đó là các dạng hoạt động cụ thể để tổ chức quá trình giáo dục 

pháp luật, để thể hiện nội dung giáo dục pháp luật, xuất phát từ mục tiêu và nội 

dung giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có những hình thức giáo dục pháp luật phù 

hợp. Từ góc độ pháp luật thực định, theo Điều 11, Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các hình thức giáo dục pháp luật gồm: họp báo, thông cáo báo chí; phổ biến 
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pháp luật trực tiếp; tƣ vấn, hƣớng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu 

pháp luật; thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, 

pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật 

trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu 

dân cƣ; tổ chức thi tìm hiểu pháp luâṭ ; thông qua hoạt động tố tụng tại Toà án nhân 

dân các cấp, hoạt động xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà 

nƣớc; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể , câu lac̣ bô ,̣ 

tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; thông qua chƣơng trình giáo 

dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; ngoài ra còn 

có một số hình thức khác phù hợp với từng đối tƣợng cụ thể mà các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho hoạt động giáo dục 

pháp luật đem lại hiệu quả. 

Có thể nói, các hình thức giáo dục pháp luật đƣợc quy định trong Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật là rất phong phú và đa dạng; việc xác định hình thức giáo 

dục pháp luật nào cho ngƣời dân Đắk Lắk phải dựa trên cơ sở nội dung giáo dục 

pháp luật và tính chất, đặc điểm của đối tƣợng, địa bàn, đặc thù dân cƣ trong từng 

thời điểm để vận dụng cho phù hợp. 

Đặc biệt, tại Điều 24, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định các hình 

thức giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 

bao gồm giáo dục chính khóa, giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp. Trong đó, giáo dục chính khóa thông qua việc lồng ghép trong các hoạt 

động giáo dục ở cấp mầm non; môn học đạo đức ở cấp tiểu học; môn học giáo dục 

công dân ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; môn học pháp luật, pháp luật 

đại cƣơng, pháp luật chuyên ngành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học; các môn học trong cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.  

Dƣới góc nhìn khoa học, có thể chia hình thức giáo dục pháp luật thành các 

loại nhƣ giáo dục tri thức pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực 
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định chung cho mọi ngƣời; các hoạt động giáo dục pháp luật chuyên biệt cho những 

đối tƣợng chuyên biệt và các hoạt động giáo dục pháp luật theo những nhóm đối 

tƣợng đặc biệt và các hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng. Việc xác định 

các hình thức giáo dục pháp luật cụ thể cần phải căn cứ vào nội dung giáo dục pháp 

luật và đặc thù của đối tƣợng giáo dục và nhu cầu, sở thích cho phù hợp.  

2.2.6.2. Các hình thức và phương pháp đặc thù của hoạt động giáo dục pháp luật 

cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

a. Hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật trực tiếp tại cơ sở  

Đây là hình thức giáo dục pháp luật mới ở Đắk Lắk, bằng việc cử các công 

chức, báo cáo viên pháp luật đang làm việc tại các cơ quan, các sở, ban, ngành trong 

tỉnh luân phiên xuống buôn, làng cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng lao động với dân 

nhập cƣ và dân tộc thiểu số bản địa để xây dựng mô hình kinh tế mẫu và kết hợp 

giáo dục pháp luật, với phƣơng châm “mƣa dầm thấm lâu” mỗi đợt có thời gian tối 

thiểu là một tháng, tối đa là ba tháng tuỳ thuộc vào chƣơng trình, nội dung giáo dục 

pháp luật và trình độ dân trí của dân cƣ nơi đặt cơ sở giáo dục pháp luật; các đợt tổ 

chức cán bộ xuống cơ sở cách nhau không quá hai tháng; bảo đảm cứ trong khoảng 

thời gian ba năm mỗi công chức làm việc tại Đắk Lắk phải xuống cơ sở một tháng. 

Hình thức giáo dục pháp luật này đòi hỏi công chức làm việc tại các sở, ban, ngành 

trong tỉnh không những phải có tri thức pháp luật về nhiều lĩnh vực mà còn phải 

biết tiếng Ê Đê và M‟nông và đặc biệt là phải có tri thức luật tục bản địa nhất định. 

Việc sắp xếp cán bộ xuống cơ sở thực hiện hình thức giáo dục pháp luật này phải 

đƣợc thực hiện luân phiên đan xen giữa báo cáo viên pháp luật, chuyên gia nông, 

lâm nghiệp, cán bộ phụ nữ, cán bộ lực lƣợng vũ trang mặc thƣờng phục xuống buôn 

làng phối hợp với các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ trang trại cà phê, cao su tự 

nguyện đặt cơ sở kinh doanh tại vùng sâu, vùng xa nơi có ngƣời bản địa sinh sống 

đồng thời phối hợp các già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong thôn, buôn; 

ngƣời phụ nữ lớn tuổi trong dòng họ để tiếp cận ngƣời dân một cách tự nhiên theo 

từng khoảng thời gian hợp lý, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục pháp luật và phát 
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triển kinh tế. Đây là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả nhất đã đƣợc kiểm 

nghiệm qua thực tiễn tại địa bàn Đắk Lắk từ năm 2003 đến nay.  

b. Hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép, kết hợp với 

các hoạt động của Nhà nước và các tổ chức xã hội 

Triết lý của sự lồng ghép, kết nối, kết hợp giáo dục pháp luật vào trong các 

hoạt động khác của Nhà nƣớc và của xã hội là ở chỗ, nhiều kiến thức pháp luật có 

cùng tính chất với các kiến thức xã hội và cuộc sống, do đó, nội hàm các hoạt động 

xã hội đã hàm chứa trong đó hoạt động giáo dục pháp luật. Khả năng kết hợp nội 

dung và mục đích giáo dục pháp luật với nhiều cuộc vận động và phong trào với 

nhiều loại hình văn hóa, lễ hội truyền thống là rất lớn. Chẳng hạn nhƣ thông qua 

hoạt động văn hoá lễ hội của ngƣời bản địa, việc xây dựng, thảo luận, ban hành và 

phổ biến các hƣơng ƣớc, các quy tắc văn hóa – xã hội, nội dung của các quy chế 

dân chủ ở cơ sở, các phiên toà xét xử lƣu động  tại các địa phƣơng, vẫn có thể 

chuyển tải nội dung và yêu cầu của pháp luật. Mặt khác, các hoạt động này thƣờng 

mang tính chất quần chúng rộng rãi, thu hút nhiều ngƣời tham gia trên cơ sở tự 

nguyện và tự giác thực hiện dƣới sức ép và vai trò của dƣ luận xã hội. Sau đây là 

những hình thức hoạt động phổ biến nhất với sự lồng ghép kết hợp nội dung và mục 

đích giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả cao ở Đắk Lắk trong thời gian qua:  

Một là, lồng ghép hoạt động giáo dục pháp luật vào hoạt động lễ hội; dựa vào đặc 

tính tâm lý chung của ngƣời dân tộc thiểu số bản địa là yêu thích lễ hội, họ có thể tổ 

chức lễ hội từng nhóm ngƣời, từng buôn bản ở mọi lúc, mọi nơi nhƣ đốt lửa trại, uống 

rƣợu cần, hội cồng chiêng, hoặc chỉ đốt lửa, nhảy múa theo nhạc dân gian suốt đêm mà 

không cần nhiều khoản phí tổn theo cách tổ chức sự kiện của ngƣời kinh ở các thành 

phố lớn. Ngoài ra thời gian gần đây có một số doanh nghiệp hoạt động du lịch cộng 

đồng thƣờng xuyên tổ chức hoạt động lễ hội cồng chiêng, đốt lửa trại, ca múa nhạc 

uống rƣợu cần phối hợp ẩm thực dân tộc bản địa với quy mô nhỏ và vừa để thu hút 

ngƣời dân tộc thiểu số bản địa, ngƣời nhập cƣ và khách du lịch. Vì vậy chính quyền địa 

phƣơng Đắk Lắk cần tận dụng hoạt động lễ hội tự nhiên này, cử báo cáo viên pháp luật 

xây dựng chƣơng trình giáo dục pháp luật phù hợp với hoạt động này để lồng ghép vào 
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chƣơng trình lễ hội; tổ chức cho thanh niên tình nguyện, ngƣời nhập cƣ cùng tham gia 

lễ hội, mở rộng phạm vi cho ngƣời dân tộc thiểu số bản địa tiếp cận với ngƣời nhập cƣ, 

khách du lịch trong và ngoài nƣớc, tiếp nhận sự ảnh hƣởng luồng tri thức pháp luật đời 

sống phong phú ở các đối tƣợng này; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên tình 

nguyện và ngƣời nhập cƣ tiếp cận luật tục, tiếp nhận tri thức văn hoá tự nhiên của 

ngƣời bản địa, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tri thức pháp luật và 

hoà nhập với tri thức tinh hoa của luật tục bản địa.  

Hai là, lồng ghép hoạt động giáo dục pháp luật vào hoạt động kết nghĩa giữa 

cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức xã hội với các buôn của ngƣời dân tộc thiểu số bản 

địa và thôn của ngƣời nhập cƣ. Đây là hoạt động kết nghĩa thƣờng xuyên và lâu dài 

giữa các cơ quan sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội trong tỉnh với thôn của dân 

nhập cƣ và buôn của ngƣời dân tộc thiểu số bản địa và hoạt động kết nghĩa giữa các 

thôn của ngƣời nhập cƣ với buôn của ngƣời bản địa thông qua các già làng trƣởng 

bản, trƣởng thôn, những ngƣời làm kinh tế giỏi trong các thôn, buôn. Từ hoạt động 

này hạt nhân làm công tác giáo dục pháp luật của nhà nƣớc giữ vai trò định hƣớng 

cho điểm sáng tri thức pháp luật cộng hƣởng với điểm sáng của trí thức tinh hoa 

luật tục bản địa toả khắp trong đời sống ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk một cách tự nhiên 

và cởi mở; các tri thức, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh của 

dân nhập cƣ lan dần sang ngƣời bản địa và ngƣợc lại; tình đoàn kết dân tộc cũng từ 

đó đƣợc nhân lên. Kinh phí cho hình thức giáo dục pháp luật này lấy từ nguồn của 

cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, sở, ban, ngành trong tỉnh, cụ thể: mỗi 

công chức và viên chức hƣởng lƣơng tự nguyện góp mỗi tháng một nửa ngày lƣơng 

gọi là “quỹ tình nghĩa” để mua hàng tiêu dùng thiết yếu, sách vở học sinh, các loại 

cây và con giống dành tặng cho các thôn, buôn kết nghĩa và phục vụ các hoạt động 

giáo dục pháp luật lồng ghép với hoạt động kết nghĩa giữa các thôn buôn với nhau. 

Hình thức giáo dục pháp luật lổng ghép hoạt động kết nghĩa này đã đƣợc kiểm 

nghiệm qua thực tiễn tại địa bàn Đắk Lắk từ 2003 đến nay đạt đƣợc những kết quả 

tƣơng đối khả quan.  
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Ba là, lồng ghép hoạt động giáo dục pháp luật vào hoạt động xét xử lƣu động 

của Toà án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khi đánh giá về dung lƣợng 

của giáo dục pháp luật và hiệu quả của giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử 

của Tòa án cần phân biệt hai mức độ khác nhau tùy thuộc vào đối tƣợng có liên quan.  

Ở trƣờng hợp thứ nhất, đối với công dân, hoạt động xét xử của Tòa án nói 

riêng và tố tụng tƣ pháp nói chung là con đƣờng tự giáo dục pháp luật thông qua 

thực tiễn cụ thể nhất, thiết thực nhất, dù vai trò của ngƣời dân nói ở đây có thể là 

khác nhau: Bào chữa viên nhân dân, Hội thẩm nhân dân, Tƣ vấn viên pháp luật hoặc 

Trợ giúp viên pháp lý. Trong những vai trò đó, việc lĩnh hội các kiến thức pháp luật 

đƣợc hiện thực hóa thông qua quá trình tìm hiểu các tình tiết của vụ án (dân sự hoặc 

hình sự), tìm hiểu các quy định, các nguyên tắc của pháp luật điều chỉnh những vấn 

đề liên quan đến vụ án nhằm bảo đảm để sự bào chữa hay việc trợ giúp pháp lý và 

nói chung là vai trò, nhiệm vụ của từng chủ thể đó đạt đƣợc hiệu quả đối với ngƣời 

đƣợc bào chữa, đƣợc trợ giúp pháp lý. Rõ ràng, đây phải là một quá trình tự nghiên 

cứu, trao đổi, học tập nghiêm túc của cá nhân ngƣời có vai trò đó. 

Ở trƣờng hợp thứ hai, khi ngƣời dân rơi vào hoàn cảnh là bên nguyên đơn 

hay bị đơn trong một vụ tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh tế - thƣơng mại hoặc 

tranh chấp lao động, hoặc là một bên trong vụ giải quyết ly hôn v.v. và đặc biệt là 

khi cá nhân đó là bị cáo và ngƣời thân của bị cáo thì việc tìm hiểu pháp luật không 

chỉ còn là vấn đề “học để biết”, mà đã trở thành nhu cầu bức thiết của cá nhân để 

bảo vệ quyền và lợi ích của mình với tƣ cách là đƣơng sự trong tranh chấp pháp lý 

hoặc là ngƣời bị buộc tội trong quá trình tố tụng tƣ pháp tƣơng ứng. 

Trong trƣờng hợp thứ ba, khi chứng kiến các thủ tục xét xử của Tòa án, nhất là trong 

các trƣờng hợp Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử lƣu động, thì sự lĩnh hội của công chúng về các 

kiến thức pháp luật có tính thụ động hơn trong khi mục đích giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

đƣợc chính Tòa án chủ động đặt ra. So với hai trƣờng hợp trên thì mức độ chủ động của cá 

nhân công dân có những hạn chế nhất định, nhƣng tác dụng giáo dục pháp luật cũng có thể đạt 

đƣợc nhờ con đƣờng nhận thức thông qua “trực quan sinh động” đối với những vấn đề 

đƣợc xét xử, đƣợc giải quyết tại phiên tòa công khai.  
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Áp dụng hình thức giáo dục pháp luật này ở địa bàn Đắk Lắk cần lƣu ý lựa 

chọn đƣa vào kế hoạch xét xử lƣu động các vụ kiện tranh chấp đất đai, hôn nhân gia 

đình, thừa kế và các vụ án hình sự đối với các nhóm tội bạo loạn cố ý phá hoại 

chính sách đoàn kết, tội phạm về môi trƣờng, về xâm phạm tính mạng, sức khoẻ 

vv…có tính chất điển hình nhằm khẳng định pháp luật không khoan nhƣợng đối với 

những hành vi phá hoại chính sách đoàn kết của Đảng và nhà nƣớc ta; xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ; quyền sở hữu…của mọi ngƣời dân và đồng thời khẳng định 

pháp luật cũng rất khoan hồng đối với những ngƣời biết ăn năn hối cải sửa chữa lỗi 

lầm trở về làm ngƣời lƣơng thiện. Hoạt động này nhằm mục đích trực tiếp giáo dục, 

răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của cộng đồng dân nhập cƣ và cƣ 

dân bản địa trong tỉnh. Một điểm lƣu ý đối với hình thức giáo dục pháp luật này là 

nên chọn những vụ án mà bị cáo, nguyên đơn, bị đơn không cƣ trú tại địa điểm xét 

xử lƣu động, tránh tình trạng gây tổn thƣơng tinh thần cho ngƣời trong gia đình có 

bị cáo phải chịu hình phạt tù và làm kích động ngƣời trong gia đình, dòng họ có 

ngƣời bị thua kiện. Đặc biệt những vụ án có bị cáo bị Toà án tuyên tƣớc đoạt sinh 

mạng (án tử hình) không nên đƣa vào chƣơng trình xét xử lƣu động.  

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

tỉnh Đắk Lắk  

2.3.1. Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên đến hoạt động giáo dục pháp luật cho 

người dân Đắk Lắk.   

2.3.1.1. Ảnh hưởng của  vị trí địa lý  

Tỉnh Đắk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông 

Sêrêpôk và một phần của sông Ba, trong tọa độ từ 107o28'57" đến 108o59'37" độ 

kinh Đông và từ 12o9'45" đến 13o25'06" độ vĩ Bắc, có độ cao trung bình 400-800 m 

so với mực nƣớc biển; cách Hà Nội 1.410 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 

km; phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà; phía 

Nam giáp tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông; phía Tây giáp Campuchia. Với vị trí địa lý 

này Đắk Lắk trở thành vị trí quan trọng, mang ý nghĩa chiến lƣợc không chỉ với Tây 

Nguyên, mà còn với vùng tam giác phát triển Campuchia - Việt Nam - Lào. Thành 
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phố Buôn Ma Thuột, thủ phủ của Đắk Lắk, là đầu mối thông thƣơng của Tây 

Nguyên với các vùng phát triển năng động ở duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, 

nhất là với thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hành lang kinh tế dọc theo trục 

Quốc lộ 76 (của Campuchia) và 16, 18 (của Lào), qua các Quốc lộ 14, 19, 24, 49 

(của Việt Nam) nối khu vực này với hệ thống cảng biển Việt Nam; qua trục Quốc lộ 

7 (Campuchia), Quốc lộ 13 (Lào) nối khu vực này với Phnom Pênh và Viên Chăn; 

nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 14. Cũng từ vị trí chiến lƣợc 

này Đắk Lắk trở thành địa điểm giao thƣơng của cƣ dân các tỉnh và các nƣớc lân 

cận, là môi trƣờng cho các tri thức pháp luật thƣơng mại; tri thức sản xuất nông 

nghiệp, kinh doanh, chế biến nông sản, cà phê xuất khẩu và đặc biệt là tạo điều kiện 

cho tri thức văn hoá của nhiều vùng miền xâm nhập vào Đắk Lắk, nâng cao tầm 

nhận thức ngƣời dân; đồng thời với vị trí này Đắk Lắk chịu áp lực về tình trạng di 

dân tự do, mất tài nguyên rừng, tài nguyên nƣớc và có cả tệ nạn xã hội nhƣ ma tuý 

và tội phạm hình sự phát sinh; dân cƣ đến Đắk Lắk không ổn định khó khăn trong 

việc lập chƣơng trình kế hoạch, nội dung và chọn hình thức giáo dục pháp luật, nên 

hiệu quả của hoạt động giáo dục pháp luật thấp.  

2.3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố diện tích, địa hình và khí hậu 

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 13.125,37 km2, rộng so với nhiều tỉnh trong cả 

nƣớc; địa hình đa dạng, nằm ở phía Tây cuối dãy Trƣờng Sơn, là một cao nguyên 

rộng lớn, địa hình dốc thoải, lƣợn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ với đồng bằng thấp 

ven theo các sông chính. Địa hình có hƣớng thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc. 

Khí hậu toàn tỉnh đƣợc chia thành hai tiểu vùng: Vùng phía Tây Bắc có khí hậu 

nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam có khí hậu mát mẻ, 

ôn hoà. Khí hậu sinh thái nông nghiệp của tỉnh đƣợc chia ra thành 6 tiểu vùng: Tiểu 

vùng bình nguyên Ea Súp (chiếm 28,43%); tiểu vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột – 

Ea H‟Leo (chiếm 16,17%); tiểu vùng đồi núi và cao nguyên M‟Đrắk (chiếm 

15,82%); tiểu vùng đất ven sông Krông Ana – Sêrêpôk (chiếm 14,51%); tiểu vùng 

núi cao Chƣ Yang Sin (chiếm 3,98%) và tiểu vùng núi Rlang Dja (chiếm 3,88%). 

Nhìn chung khí hậu khác nhau giữa các dạng địa hình và giảm dần theo độ cao: 
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vùng dƣới 300 m quanh năm nắng nóng, từ 400 - 800 m khí hậu nóng ẩm và trên 

800 m khí hậu mát. Khí hậu Đắk Lắk có 02 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô: 

Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10, tập trung 90% lƣợng mƣa hàng năm; 

mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lƣợng mƣa không đáng kể. Mùa khô 

nắng cháy xém da, cỏ cây trụi lá, thiếu nƣớc, mùa mƣa, mƣa ngút ngàn, các con 

sông, con suối trở nên hung dữ gây lở đất, lở đá, lũ quét. Gần đây, khí hậu Đắk Lắk 

thay đổi theo hƣớng xấu, lũ lụt xuất hiện ở nhiều vùng nhƣ huyện Krông Bông, Lắk 

và một số xã cục bộ ở các huyện có sông suối chảy qua do rừng đầu nguồn bị tàn 

phá nghiêm trọng. Do rừng bị tàn phá làm cho nguồn sinh thủy giảm sút nghiêm 

trọng. Về mùa mƣa, lƣu lƣợng lũ trên các sông, suối tăng lên, ngƣợc lại mùa khô lại 

giảm đáng kể, lƣợng nƣớc ngầm bị giảm sút do rừng bị khai thác quá mức nên càng 

nhanh chóng cạn kiệt, hạn hán liên tiếp xảy ra làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản 

xuất và đời sống của nhân dân. Do địa hình hiểm trở, núi rừng trùng điệp, hoang vu, 

giao thông vận tải đi lại khó khăn; hạn hán lũ lụt làm cho các thôn, buôn vùng sâu, 

vùng xa bị tách biệt với bên ngoài, mặt khác, chế độ mƣa theo mùa là một hạn chế 

đối với phát triển sản xuất nông sản hàng hoá, hạn chế giao lƣu văn hoá, khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh và buôn bán giao thƣơng với bên ngoài, nên đời sống 

kinh tế, xã hội trì trệ, đời sống văn hóa tinh thần thấp kém; nhận thức xã hội nói 

chung và nhận thức pháp luật nói riêng của dân cƣ các vùng xa thành phố Buôn Ma 

Thuột có nhiều hạn chế. Sự phân vùng, phân loại đối tƣợng và phân bổ nội dung 

cho hoạt động giáo dục pháp luật cũng gặp nhiều  khó khăn; các hoạt động giáo dục 

pháp luật lồng ghép với hoạt động văn hoá, lễ hội và hoạt động giáo dục pháp luật 

theo hình thức trực tiếp tại cơ sở ở những buôn làng vùng sâu vùng xa bị hạn chế, 

giảm hẳn vào mùa mƣa nên thiếu tính thƣờng xuyên, liên tục; nhiều chƣơng trình, 

kế hoạch giáo dục pháp luật của tỉnh đề ra nhƣng không thực hiện đƣợc do mùa 

mƣa kéo dài, giao thông không thuận lợi, các buôn, làng ở cách xa nhau, khó khăn 

trong việc tiếp cận và tập trung dân cƣ để thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật. 
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2.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến hoạt động giáo dục pháp luật cho người 

dân Đắk Lắk 

2.3.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố dân số và thành phần dân tộc  

Dân số toàn tỉnh Đắk Lắk tính đến năm 2012 là 1.796.666 ngƣời, (Hiện nay 

gần 2 triệu ngƣời) mật độ dân số hơn 137 ngƣời/km². Trong đó, dân số sống tại 

thành thị 432.458 ngƣời, dân số sống tại nông thôn 1.364.208 ngƣời; nam 906.619 

ngƣời, nữ 890.047 ngƣời. Đắk Lắk gồm 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong 

đó, ngƣời Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số nhƣ Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, 

Nùng... chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Mật độ dân cƣ trong tỉnh phân bố không 

đều trên địa bàn các huyện, tập trung chủ yếu ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị trấn, 

huyện lỵ, ven các trục Quốc lộ 14, 26, 27 chạy qua nhƣ Krông Búk, Krông Pắk, Ea 

Kar, Krông Ana. Các huyện có mật độ dân số thấp chủ yếu là các huyện đặc biệt 

khó khăn nhƣ Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, Krông Bông, M‟Đrắk, Ea Hleo v.v…Trên 

địa bàn tỉnh, ngoài các dân tộc bản địa Ê Đê, M‟nông tại chỗ còn có số đông khác là 

dân di cƣ từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung đến Đắk Lắk sinh cơ lập nghiệp. Từ 

năm 2000 đến nay, dân số của Đắk Lắk có biến động mạnh do tăng cơ học, chủ yếu 

là dân di cƣ tự do, điều này đã gây nên sức ép lớn cho tỉnh về giải quyết đất ở, đất 

sản xuất và các vấn đề đời sống xã hội, an ninh trật tự và môi trƣờng sinh thái và 

phân vùng, phân loại đối tƣợng để thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật.  

Về thành phần dân tộc, Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống, 

mỗi dân tộc có những nét đẹp văn hoá riêng. Đặc biệt là văn hoá truyền thống của 

các dân tộc bản địa Ê Đê, M'Nông… với những lễ hội cồng chiêng, đua voi mùa 

xuân; kiến trúc nhà sàn, nhà rông; các nhạc cụ lâu đời nổi tiếng nhƣ các bộ cồng 

chiêng, đàn đá, đàn T'rƣng; các bản trƣờng ca Tây Nguyên...là những sản phẩm văn 

hoá vật thể và phi vật thể quý giá, trong đó “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên” đã đƣợc tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn 

hóa phi vật thể của nhân loại. Tất cả các truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân 

tộc tạo nên sự đa dạng, phong phú về văn hóa của Đắk Lắk. Dân tộc Ê Đê thuộc 

ngữ hệ Malayô - Pôlinêdiêng, địa bàn cƣ trú chủ yếu là các huyện phía Bắc và phía 
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Nam: từ Ea Hleo, Buôn Hồ xuống M‟Đrắk và kéo dài lên Buôn Ma Thuột; dân tộc 

M'nông thuộc ngữ hệ Môn-Khơme, địa bàn cƣ trú chủ yếu là các huyện phía Nam 

và dọc biên giới Tây Nam. Tỉnh có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 

01 thị xã và 13 huyện); 184 đơn vị hành chính cấp xã (152 xã, 20 phƣờng và 12 thị 

trấn). Với điều kiện dân số tăng nhanh cơ học do di cƣ tự do, thành phần dân cƣ đa 

dạng, đa dân tộc làm cho Đắk Lắk trở thành một tỉnh có nét đặc thù riêng, với nhiều 

thiết chế cộng đồng, nhiều phong tục tập quán vùng miền cùng tồn tại và đặc biệt là 

có hệ thống luật tục bản địa Ê Đê, M‟nông cùng song hành với pháp luật điều chỉnh 

các quan hệ xã hội phát sinh trên địa bàn tỉnh. Với thành phần dân cƣ hỗn hợp, thiết 

chế điều chỉnh xã hội đa dạng đòi hỏi hoạt động giáo dục pháp luật ở tỉnh Đắk Lắk 

cần phải năng động hơn để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế. Việc giáo dục 

pháp luật phải đặt trong mối quan hệ hài hoà với luật tục bản địa; vì vậy hoạt động 

này cần nhiều chủ thể đặc thù cùng tham gia theo mô hình xã hội hoá với nhiều 

nguồn lực tập trung mới có thể thành công nhƣ mong muốn. 

2.3.2.2. Ảnh hưởng của địa chính trị  

Đắk Lắk giữ vị trí chiến lƣợc quan trọng về an ninh quốc phòng đối với địa 

bàn Tây Nguyên và cả nƣớc (tỉnh có 04 xã biên giới, gồm Krông Na, Ia Rvê, Ia 

Lốp, Ea Bung (Ea Súp) tiếp giáp với Campuchia với 70 km đƣờng biên giới). Vị trí 

chiến lƣợc của Đắk Lắk xuất phát từ vị trí chiến lƣợc của Tây Nguyên đối với cả 

nƣớc và vị trí của Đắk Lắk đối với Tây Nguyên, cả trong chiến trạnh giải phóng dân 

tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói 

riêng giữ vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng. Đại Tƣớng Võ Nguyên Giáp trong 

cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng từng nhận xét: “Tây Nguyên nằm 

ở Nam Trung Bộ, nối liền 2 miền Bắc Nam của đất nƣớc, tiếp giáp với Hạ Lào và 

Bắc Campuchia, có vị trí chiến lƣợc quan trọng bậc nhất trên chiến trƣờng Đông 

Dƣơng. Nếu còn tham vọng chiếm Đông Dƣơng, địch không thể để mất địa bàn 

chiến lƣợc cực kỳ lợi hại này”; “Nhiều nhà quân sự, cả ta và địch, đều nói nắm đƣợc 

Tây Nguyên là khống chế đƣợc toàn bộ chiến trƣờng miền nam Đông Dƣơng. Đây 
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là mái nhà của địa bàn miền nam Đông Dƣơng”[50, tr.125]. Đại tƣớng viết: "Trong 

một buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo, với nhãn quan của một nhà nghiên cứu 

khoa học quân sự đã nêu ý kiến: khi đã chọn hƣớng chiến lƣợc là Tây Nguyên thì 

trƣớc hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu và 

cũng là nơi địch sơ hở nhất. Khó khăn phải vƣợt qua để tiến công trên hƣớng này là 

thiếu đƣờng hành quân và thiếu nƣớc. Tôi rất tán thành"[50, tr.126]. Về vị trí của 

Buôn Ma Thuột, Đại tƣớng còn viết: "Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ tỉnh Đắk Lắk, là 

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quân 

sự. Thị xã nằm trên ngã ba đƣờng chiến lƣợc số 21 nối với đƣờng số 1 đi Nha Trang 

và đƣờng số 14, phía bắc lên Plâyku, phía nam xuống miền Đông Nam Bộ…Chọn 

mục tiêu tấn công chủ yếu là Buôn Ma Thuột, Bộ thống soái tối cao dự kiến sẽ làm 

đảo lộn hoàn toàn thế phòng ngự của địch ở Tây Nguyên, rung chuyển toàn chiến 

trƣờng miền Nam bằng một đòn điểm huyệt"[50, tr.192-193]. Đặc biệt, trong Hồi 

ký của mình, Thƣợng tƣớng, Giáo sƣ Hoàng Minh Thảo – Tƣ lệnh Chiến dịch Tây 

Nguyền (1975) nhận xét: “Tây Nguyên có thế rất cao so với các khu vực tiếp giáp 

với nó. Từ trên cao này, Tây Nguyên có thể khống chế hầu nhƣ toàn bộ khu vực 

xung quanh. Đây là một thế đứng vô cùng lợi hại. Thêm vào đó, Tây Nguyên có thế 

rộng lớn cả về bề rộng, về chiều sâu và sự kín đáo; lại có thế dài liên tục, từng khu 

vực địa hình có giá trị đƣợc núi rừng bao quanh, nhƣng lại nối tiếp với nhau, khu 

vực này có thể hỗ trợ cho khu vực kia, tạo nên một thế liên hoàn vững chắc. Tây 

Nguyên vừa có rừng núi, vừa có cao nguyên; có dung lƣợng chiến trƣờng lớn, có 

thể tác chiến hợp đồng binh chủng. Có thể nói Tây Nguyên là “mái nhà” của Đông 

Dƣơng và vì vậy ngƣời Pháp khi phát hiện ra Tây Nguyên đã từng đánh giá: “Ai 

làm chủ Tây Nguyên, sẽ làm chủ Đông Dƣơng!”. Còn khi phân tích về vị trí chiến 

lƣợc của Đắk Lắk, Thƣợng tƣớng, Giáo sƣ đánh giá: “Buôn Ma Thuột giữ một 

khoảng cách khá đều với bắc Tây Nguyên, đồng bằng Nam Trung Bộ và miền Đông 

Nam Bộ - Sài Gòn, một trung tâm của chiến trƣờng vƣợt ra ngoài phạm vi Tây 

Nguyên hƣớng tới toàn cục”[121, tr.160]. Sau này, ngƣời Pháp, ngƣời Mỹ cũng 
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nhận thức đƣợc vị trí chiến lƣợc của Tây Nguyên, coi nơi đây là vị trí “yết hầu”, “tử 

huyệt” của cả nƣớc, là “mái nhà của Đông Dƣơng”. 

Sau ngày miền Nam và Tây Nguyên đƣợc giải phóng và trong xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay, tỉnh Đắk Lắk vẫn là một trong những địa bàn chiến lƣợc mà 

các thế lực thù địch thƣờng lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân 

quyền” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiều văn kiện, Đảng ta đều khẳng định vị trí địa chiến 

lƣợc của Tây Nguyên và của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời xác định nhiệm vụ số một là 

phải đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Có thể 

thấy điều này qua ý kiến phát biểu của bà Tòng Thị Phóng - ủy viên Bộ Chính trị, 

phó chủ tịch Quốc hội,tại kỳ họp thứ 9 ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk khóa VIII: “Trƣớc khi tôi về đây dự kỳ họp này, có trao đổi ý kiến với 

đồng chí tổng bí thƣ, đồng chí chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí căn dặn đối với Đắk 

Lắk, nhiệm vụ số 1 phải đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới 

quốc gia, góp phần thành công chung xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh”.  

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các chính 

sách đặc thù với Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng trong nhiều lĩnh vực, 

đặc biệt lĩnh vực giáo dục pháp luật là rất quan trọng và cần thiết, phải đƣợc tiến 

hành thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài theo phƣơng châm mƣa lâu thấm đất. Bài 

học quan trọng nhất cho hoạt động giáo dục pháp luật ở đây là bài học về việc tôn 

trọng, kế thừa và phát huy những yếu tố truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là 

của các dân tộc bản địa, kết hợp đúng đắn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với giữ 

vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với việc bảo lƣu những giá trị 

văn hóa dân tộc truyền thống trong hoạch định chính sách, thực thi pháp luật, trong 

quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 

tỉnh Đắk Lắk. 

2.3.2.3. Ảnh hưởng của địa kinh tế - xã hội  

Đắk Lắk có vị trí địa kinh tế quan trọng ở khu vực Tây Nguyên và cả nƣớc, là 

cầu nối Bắc – Nam, Đông – Tây của tam giác phát triển kinh tế Việt – Lào – 
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Campuchia. Về cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện là nền kinh tế đan xen giữa những nhân 

tố của kinh tế thị trƣờng đƣợc phát triển ở khu vực thành thị với nền kinh tế tự 

nhiên, mang nặng tính chất tự cung, tự cấp ở khu vực nông thôn, vùng có nhiều 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chính sự đan xen này tạo nên tính chất phức 

tạp trong việc hoạch định đƣờng lối, chính sách phát triển kinh tế trong toàn tỉnh và 

khó khăn trong việc lập đề án, chƣơng trình cho hoạt động giáo dục pháp luật. 

Những năm qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm, thiếu đồng 

đều giữa các vùng miền, dân tộc, giữa ngƣời Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số; 

khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, trong các giai tầng xã hội ngày càng bị 

phân hoá và có xu hƣớng gia tăng sự cách biệt. Đặc biệt, quá trình di dịch cƣ tự do 

của một bộ phận các dân tộc thiểu số phía Bắc vào Đắk Lắk đã gây nên không ít các 

tiêu cực, ảnh hƣởng đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, trong 

đó, phải kể đến một số yếu tố của truyền thống văn hoá, thiết chế xã hội cũ, tốt đẹp 

bị xáo trộn, pha lẫn với lối sống mới chƣa đƣợc chọn lọc, nếu không giải quyết tốt 

sẽ tiềm ẩn những nguy cơ về xung đột tôn giáo, dân tộc làm ảnh hƣởng đến chính 

sách xóa đói, giảm nghèo, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nƣớc ta, cả trƣớc 

mắt và lâu dài, không bảo đảm phát triển bền vững. 

Đặc biệt, sau giải phóng, tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên nói chung, 

tỉnh Đắk Lắk nói riêng bị khai thác cạn kiệt, bị sử dụng lãng phí và bị mất mát 

nghiêm trọng do bàn tay phá hoại của con ngƣời. Rừng bị mất và xuống cấp nghiêm 

trọng do quá trình khai thác bừa bãi. Nếu năm 1975 Tây Nguyên có 3,5 triệu ha 

rừng, thì đến năm 1993 chỉ còn 2,5 triệu ha và tiếp tục bị tàn phá, bình quân mỗi 

năm mất 8.793 ha; từ năm 1992 đến nay tốc độ mất rừng có giảm nhƣng bình quân 

mỗi năm cũng mất từ 3.000 đến 5.000 ha. Nền kinh tế nông nghiệp nƣơng rẫy lạc 

hậu biểu hiện trên những đặc trƣng nhƣ sản xuất mang tính tự nhiên, tự cung tự cấp, 

dựa trên một nền sản xuất nông nghiệp du canh, du cƣ hái lƣợm săn bắn, lực lƣợng 

sản xuất thấp, công cụ sản xuất thô sơ (gậy, dao). Kỹ thuật canh tác lạc hậu (chọc 

lỗ, tỉa hạt) lao động chân tay là chủ yếu. Năng suất và hiệu quả lao động thấp và bấp 

bênh. Phân công lao động chƣa phát triển. Phân công lao động có tính chất tự nhiên 
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theo giới tính. Nghề chăn nuôi, thủ công nghiệp chƣa trở thành một ngành độc lập 

tách khỏi trồng trọt và có thời gian lao động nhàn rỗi lớn, mỗi năm khoảng 6 tháng. 

Sản xuất hàng hóa nhỏ chƣa xuất hiện; quan hệ hàng hóa tiền tệ chƣa phát triển, 

thậm chí còn nhỏ lẻ, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những yếu tố của 

sản xuất hàng hóa gắn với quá trình du nhập chủ nghĩa tƣ bản từ bên ngoài vào, chủ 

yếu tập trung ở thành phố, thị xã, thị trấn; kinh tế tƣ bản chủ nghĩa chƣa đủ sức thay 

thế kinh tế tự nhiên. Chính những đặc điểm kinh tế - xã hội đó đã tạo lập nền tảng, 

là cơ sở xã hội để hình thành các thiết chế xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số 

sinh sống tại đây dƣới hình thức công xã nông thôn điển hình kiểu phƣơng Đông 

nhƣ Mác từng nhận xét. Hình thái tổ chức xã hội của đồng bào là các buôn, plây - 

Đó là tổ chức xã hội cao nhất tƣơng đối hoàn chỉnh, tƣơng đối độc lập và tách biệt 

khép kín về khu vực canh tác, khu vực cƣ trú với thiết chế xã hội hạn chế: Ranh giới 

lãnh thổ, quyền sử dụng đất riêng đƣợc xác định, các luật tục, lễ thức gắn liền với 

buôn, play – Đây là các thiết chế xã hội rất thiêng liêng, tồn tại bất chấp những tác 

động bên ngoài dƣới thời thực dân cũ và mới; bên cạnh những thiết chế xã hội đƣợc 

áp đặt lên bởi chính quyền thực dân. Hiện nay các thiết chế cổ truyền đó vẫn tồn tại 

song song với pháp luật của nhà nƣớc, nhất là trong cộng đồng các dân tộc thiểu số 

sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tuy không trọn vẹn, không chính thức dƣới 

chính thể xã hội chủ nghĩa, nhƣng với uy tín của các già làng, các trƣởng bản với 

sức mạnh của luật tục bên cạnh pháp luật nhà nƣớc, với những ý thức hệ, tâm lý xã 

hội, nếp sống lễ thức trong phạm vi công xã, gia đình không thể bỏ qua và vẫn còn 

tác động, tồn tại dai dẳng trong cộng đồng các dân tộc và là một vấn đề cần hết sức 

lƣu ý trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật, đƣa pháp luật vào cuộc 

sống ngƣời dân nơi đây. 

Ở tỉnh Đắk Lắk, chế độ mẫu hệ tồn tại điển hình ở ngƣời Ê Đê và M‟nông; 

hình thức gia đình nhỏ mẫu hệ tồn tại phần lớn đều đƣợc tách ra từ cộng động kinh 

tế chung của gia đình lớn và vẫn cƣ trú chung dƣới một mái nhà dài hoặc làm riêng 

một ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà chính của gia đình lớn nên truyền thống và tập 

quán của gia đình lớn, mẫu hệ vẫn còn ảnh hƣởng đậm nét đến nếp sống gia đình 
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nhỏ. Sự giải thể gia đình lớn mẫu hệ thành các gia đình nhỏ đi dần từng bƣớc từ chỗ 

sản xuất tập thể, những sản phẩm làm ra lại chia cho từng cặp vợ chồng nấu ăn 

riêng, tiếp đến chia ruộng, rẫy sản xuất riêng, chăn nuôi, hoa lợi để lại kho riêng là 

xu thế tất yếu của lịch sử, là bƣớc tiến bộ, từng bƣớc giải phóng sức lao động, thúc 

đẩy kinh tế tƣ hữu của gia đình nhỏ phát triển. Đây chính là cuộc cách mạng trong 

lĩnh vực kinh tế, xã hội ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng trong quá 

trình hội nhập cùng cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  

Trong lịch sử và cả trong hiện tại, ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số bản địa  

tỉnh Đắk Lắk đều sống thành từng làng tự quản, giữa các làng gần nhau thƣờng có 

quan hệ giao hảo, hôn nhân. Thảng hoặc xƣa kia nếu có mâu thuẫn không giải quyết 

đƣợc giữa họ với nhau thì xảy ra chiến tranh nhƣng chỉ trong một thời gian nào đó. 

Nếu nhƣ ở xã hội ngƣời Kinh, làng gắn với nƣớc để thành “làng nƣớc”, còn ở Đắk 

Lắk trƣớc đây làng cũng là nƣớc, nƣớc cũng là làng, gắn bó với làng là gắn bó với 

nƣớc, bảo vệ nƣớc là bảo vệ làng. Về cơ cấu kinh tế của mỗi làng ngƣời dân tộc bản 

địa cổ truyền: Đất trồng trọt, tức nƣơng rẫy, vì đƣợc chu chuyển từ cánh rừng này 

qua cánh rừng kia trên khu canh tác của làng, nên bao đời về cơ bản vẫn là đất 

chung của làng, không bị phụ thuộc vào quyền sở hữu tƣ nhân của một ai, dù ngƣời 

ấy là “già làng” hay ngƣời đứng đầu làng. Trong bối cảnh kinh tế đó, cơ cấu xã hội 

của từng làng lặp lại cách tổ chức rất dân chủ của thiết chế mà Ph.Ănghen trƣớc đây 

từng gọi là “công xã nông thôn” hay “công xã nông nghiệp”. Có thể biểu hiện cơ 

cấu đó bằng một hình vẽ gồm ba vòng tròn đồng tâm: vòng nhỏ nhất ở trung tâm là 

tù trƣởng làng, hay nói nhƣ ngƣời Kinh ở Tây Nguyên là “chủ làng”; vòng giữa bọc 

sát vòng nhỏ nhất là tập thể các “già làng” – một thứ hội đồng, có thể nói là hội 

đồng bô lão; vòng ngoài là toàn dân làng, trong đa số các trƣờng hợp là những đại 

diện của mọi gia đình. Có thể có những khác biệt nhất định giữa dân tộc này và dân 

tộc kia, giữa các ngành khác nhau của một dân tộc. “Chủ làng” ở dân tộc này có thể 

do các “già làng” chỉ định giữa họ với nhau, khi chủ làng cũ vừa qua đời, hoặc do 

cả làng cử lên, nhƣng ở dân tộc khác lại theo kiểu cha truyền con nối. Dù là gì, dù 

có uy tín đến mấy “chủ làng” nói chung không phải là ngƣời độc quyền, chuyên 
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quyền đối với mọi việc to nhỏ của làng, bởi trên danh nghĩa ông là ngƣời đôn đốc 

mọi nhà trong làng thực hiện những quyết định của tập thể các “già làng”. Trong 

thời gian Pháp thuộc, cơ cấu đó cơ bản vẫn đƣợc bảo lƣu, mặc dù từng làng không 

còn hoàn toàn tự trị nhƣ xƣa nữa, mà bắt đầu bị chi phối bởi các cấp hành chính do 

ngƣời Pháp áp đặt trên làng. Sau khi miền Nam đƣợc giải phóng, dƣới chế độ xã hội 

chủ nghĩa, cơ cấu nói trên bị giải thể, hòa chung cùng tính thống nhất của nền hành 

chính quốc gia. Về hành chính, từng làng không còn là một chỉnh thể nữa mà đã trở 

thành yếu tố cấu thành của đơn vị hành chính thuộc cấp thấp nhất là xã; mỗi làng cũ 

trở thành một thôn hoặc buôn, nằm trong xã mới, chịu sự điều hành và lãnh đạo của 

tổ chức đảng và chính quyền xã; “Chủ làng” trƣớc đây nhƣờng chỗ cho trƣởng thôn, 

trƣởng buôn. Tuy nhiên, nếu nhƣ “chủ làng” xƣa thƣờng là một “già làng” đầy uy 

tín và có vai trò quản lý, đôn đốc thực sự sâu sát dân làng thực hiện những quyết 

định của tập thể các “già làng”, trong một số trƣờng hợp là của dân làng, thì trái lại 

thôn trƣởng ngày nay thƣờng là ngƣời truyền đạt ý kiến của xã, cùng dân làng (hay 

dân thôn) thi hành những quyết định của xã. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh 

sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chủ yếu sống trong làng cũ, đƣờng đi đến các 

khu vực trung tâm dễ đi hơn xƣa, nhƣng cuộc sống hàng ngày của phần đông ngƣời 

nông dân chƣa thay đổi là bao; đồng bào vẫn hƣớng về những ngƣời cao niên, mà 

trong thâm tâm lẫn qua lời nói họ vẫn đƣợc tín nhiệm, đƣợc xem là “già làng”. Liên 

quan đến già làng và cuộc họp của các già làng trong một buôn làng – có thể gọi là 

“hội đồng già làng” để giải quyết mọi công việc của buôn làng, còn có tòa án phong 

tục – một nét văn hóa độc đáo, một thiết chế xã hội rất quan trọng bắt nguồn từ xã 

hội nguyên thủy. Tòa án phong tục hoạt động theo luật tục, hay còn gọi là tập quán 

pháp, nghĩa là hình thức luật không thành văn của xã hội chƣa có chữ viết, đƣợc 

truyền miệng từ đời trƣớc sang đời sau, để điều chỉnh mọi quan hệ trong một cộng 

đồng nhất định: quan hệ giữa con ngƣời và con ngƣời, giữa con ngƣời và thiên 

nhiên, môi trƣờng, giữa con ngƣời đang sống với nhau, giữa con ngƣời với thế giới 

thần linh, giữa con ngƣời trong một tộc và giữa con ngƣời thuộc các tộc khác nhau. 

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, luật tục có sức mạnh xã hội to 
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lớn, buộc mọi ngƣời trong cộng đồng phải tuân thủ nghiêm ngặt và không phải cách 

giải quyết nào của luật tục cũng nặng về trừng phạt mà vừa có cƣỡng chế, có trừng 

phạt, đồng thời còn thiên về hòa giải, bảo đảm đoàn kết, hữu nghị, duy trì sự ổn 

định để cộng đồng tiếp tục phát triển. Trƣớc năm 1975 trong vùng bị địch tạm 

chiếm ở Đắk Lắk hình thức tòa án phong tục có đƣợc phục hồi trong một mức độ 

nhất định, tuy nhiên dƣới chế độ thực dân mới, nó không thể hoàn thành đƣợc sứ 

mạng của nó một cách đầy đủ và nguyên vẹn nhƣ trong xã hội cổ truyền. Từ sau 

năm 1975 có lúc chính quyền sở tại đã coi nhẹ đặc điểm này. Trong quá trình xây 

dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN, di sản văn hóa này của các dân tộc bản địa ở 

Đắk Lắk dƣờng nhƣ bị lãng quên, thậm chí có ngƣời cho luật tục bản địa là lạc hậu, 

là lực cản, là không thể dung hòa đƣợc với pháp luật hiện đại. Tuy nhiên, trên thực 

tế ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk dƣờng nhƣ vẫn diễn ra một tình trạng song song tồn tại 

của hai thiết chế cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống cộng 

đồng cƣ dân bản địa và lan cả sang những cƣ dân nhập cƣ sống gần buôn làng của 

ngƣời bản địa đó là: pháp luật Nhà nƣớc cứ ban hành, nhƣng ở cấp buôn làng, sinh 

hoạt của ngƣời dân vẫn trên một mức độ nhất định đƣợc điều hành theo luật tục cổ 

truyền, và không ít trƣờng hợp điều chỉnh quan hệ xã hội không phải là luật pháp, là 

tòa án và các vị chánh án do Nhà nƣớc bổ nhiệm, mà các già làng do dân cử ra theo 

nguyên tắc dân chủ kiểu nguyên thủy. Nhƣ vậy, chỉ có con đƣờng duy nhất cải tạo 

điều kiện sống của ngƣời dân nơi đây là đƣa nhanh pháp luật vào đời sống của dân 

cƣ bản địa. Tuy nhiên việc báo cáo viên pháp luật tiếp cận đời sống cƣ dân bản địa 

để thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật không phải là đơn giản mà phải thông 

qua hệ thống cầu nối là các vị chức sắc già làng, trƣởng buôn, ngƣời phụ nữ đứng 

đầu dòng họ, ngƣời có uy tín trong buôn làng và hành động thông minh nhất của 

hoạt động giáo dục pháp luật cho cƣ dân bản địa hiện nay là để các tri thức tinh hoa 

tiến bộ của luật tục trở thành một bộ phận cấu thành của luật pháp thì các tri thức 

luật pháp mới thật sự đi vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là vấn đề thực tế cần đƣợc tính toán cẩn trọng trong quá trình 
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giáo dục pháp luật ở Đắk Lắk. Đây cũng là những thách thức lớn trong hoạt động 

giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk. 

2.3.2.4. Ảnh hưởng của địa văn hóa – tư tưởng  

Đắk Lắk là tỉnh có nền văn hoá hỗn hợp; đó là nền văn hoá vùng miền của dân 

nhập cƣ và nền văn hoá lâu đời của ngƣời dân bản địa. Nền văn hoá có sức ảnh 

hƣởng lớn và chi phối hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk đó là 

nền văn hoá bản địa; một vùng văn hoá hình thành và phát triển chủ yếu trên cơ sở 

của nền văn minh nƣơng rẫy - nền văn hóa buôn làng, trong đó, cồng chiêng là đại 

diện, đƣợc sử dụng trong nhiều nghi lễ, tín ngƣỡng quan trọng. Cồng chiêng đƣợc 

xem là ngôn ngữ giao tiếp hàng đầu của con ngƣời với thần thánh và thế giới siêu 

nhiên. Chiêng đƣợc sử dụng trong lễ hội "thổi tai"; khi làm đám cƣới, làm nhà mới, 

làm rẫy, đƣa ngƣời chết ra mồ và cả khi bỏ nhà mồ; chiêng đem cái thiêng vào cuộc 

sống, khiến con ngƣời cảm thấy đƣợc sống trong một không gian thanh cao, tâm 

linh, huyền ảo. Tiếng cồng chiêng hoà nhịp âm vang gợi cho ngƣời nghe nhƣ thấy 

đƣợc cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy, không gian lễ hội...của con ngƣời 

nơi đây; và cũng chính cồng chiêng đã đem đến cho đời sống của ngƣời dân Đắk 

Lắk sự lãng mạn, trở thành nguồn gốc của những áng sử thi, thơ ca đi vào lòng 

ngƣời. Đặc biệt, sử thi, văn hoá nhà mồ, các loại luật tục khác đã trở thành những 

đặc trƣng, nét độc đáo duy nhất, thể hiện tính thống nhất của vùng văn hoá Tây 

Nguyên. Trong nền văn hóa đó, vai trò của già làng, trƣởng bản và những ngƣời có 

uy tín trong cộng đồng dân cƣ; các sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng rất cao, 

thu hút sự tham gia đông đảo của đồng bào. Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk còn là tỉnh đa 

dân tộc, tôn giáo; xen kẽ giữa dân bản địa với dân di cƣ, giằng co giữa tiếp thu 

những yếu tố mới với những thói quen, cách làm, lối sống cũ. Hiện nay, ở Đắk Lắk 

một số buôn làng của đồng bào các dân tộc thiểu số không còn nhà rông (chính 

quyền một số nơi đang tổ chức khôi phục lại); một số sinh hoạt văn hóa và các vật 

dụng văn hóa truyền thống cũng mai một dần (nhƣ cồng, chiêng, ché… bị đem bán, 

đổi chác, hoặc thất lạc gây nên hiện tƣợng “chảy máu cồng chiêng”); nhiều thanh 

niên dân tộc không còn thiết tha với các hoạt động văn hóa truyền thống (đánh cồng 
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chiêng, múa xoan, mặc trang phục truyền thống, thậm chí ngại nói tiếng mẹ đẻ). 

Trong đời sống xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu 

nhƣ tệ nạn hút thuốc phiện; trình độ sản xuất của 13 dân tộc bản địa ở Đắk Lắk nhƣ 

Gié – Triêng, Xơ đăng, Gia Rai, Bana, Ê đê, Brâu, Rơ Măm, Mnông, Cơ ho, Mạ, 

Hrê, Raglai, Churu… rất khác nhau và còn thấp hơn nhiều so với ngƣời Kinh. 

Trong xã hội các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, những tàn dƣ của chế độ công xã nông 

thôn phƣơng Đông đang tồn tại một cách dai dẳng nhƣ chủ nghĩa bình quân cào 

bằng và có một số tập tục không phù hợp với pháp luật của Nhà nƣớc. Một số tộc 

ngƣời ở Đắk Lắk còn tồn tại chế độ mẫu hệ, tuy đã có nhiều thay đổi dƣới áp lực 

của những điều kiện mới nhƣng vẫn lƣu giữ nhiều nét đặc trƣng của chế độ này. 

Một thách thức đặt ra cho hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân ở Đắk Lắk là 

phải bảo tồn và phát triển nền văn hoá tự nhiên của ngƣời bản địa bằng những chế 

định pháp luật hiện đại; yêu cầu này đặt lên vai chính quyền sở tại trách nhiệm giải 

quyết đƣợc đáp án làm sao đƣa đƣợc ngƣời dân tộc thiểu số bản địa vào guồng quay 

của cơ chế thị trƣờng với hệ thống tri thức pháp luật thƣơng mai, dân sự, lao động 

và các tri thức khoa học, công nghệ, môi trƣờng...vv mà vẫn bảo tồn đƣợc tinh hoa 

văn hoá tự nhiên của ngƣời bản địa. Giải quyết tốt vấn đề này hay không tuỳ thuộc 

vào nhiều yếu tố trong đó có yếu tố đặc biệt quan trọng đó là yếu tố giáo dục pháp 

luật cho ngƣời dân trong tỉnh.  

2.3.2.5. Ảnh hưởng của yếu tố dân trí 

Trình độ dân trí cũng là một trong những yếu tố quan trọng có tác động ảnh 

hƣởng đến hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk, thể hiện ở chỗ, 

nếu trình độ dân trí cao hoạt động giáo dục pháp luật sẽ đƣợc tiến hành thuận lợi và 

ngƣợc lại; ở địa bàn dân trí cao các hoạt động truyền tải và tiếp nhận tri thức pháp 

luật sẽ trở nên đơn giản; mức độ tiếp thu các tri thức pháp luât của đối tƣợng tham 

gia hoạt động giáo dục pháp luật cao; mục tiêu của hoạt động giáo dục pháp luật đạt 

đƣợc cao và rút ngắn thời gian so với với thời lƣợng truyền tải kiến thức pháp luật. 

Thực tiễn hoạt động giáo dục pháp luật ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy trình độ dân trí của 

cƣ dân Đắk Lắk không đồng đều, giữa thành thị và nông thôn; đối với địa bàn thành 
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phố Buôn Ma Thuột và một số huyện lỵ dân cƣ tập trung đông chịu ảnh hƣởng của 

nền văn minh đô thị nên trình độ dân trí cao; số còn lại một số địa bàn vùng sâu, 

vùng xa và địa bàn nông thôn trình độ dân trí còn rất thấp, nhất là ở vùng miền núi, 

vùng sâu hẻo lánh, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số bản địa và dân nhập cƣ 

cùng sinh sống. Nhiều tập tục, thói quen sinh hoạt lạc hậu ở miền núi, nông thôn 

vẫn duy trì và tồn tại, có nơi coi trọng tập tục địa phƣơng hơn pháp luật, cá biệt, 

nhiều ngƣời dân, nhất là ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc miền núi còn chƣa có 

ý thức tìm hiểu pháp luật; họ coi pháp luật là sự gò bó, là để trừng phạt các hành vi 

vi phạm ảnh hƣởng đến an ninh trật tự, xã hội mà chƣa hiểu rằng pháp luật là để bảo 

vệ, tạo điều kiện cho ngƣời dân thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

bảo vệ, bảo đảm an toàn cho ngƣời dân trong đời sống xã hội. Ngƣời dân ở các 

vùng miền này ít quan tâm tới pháp luật, chỉ khi có việc liên quan hoặc vƣớng mắc 

pháp luật mới tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, hoặc tìm cách tránh 

khỏi bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, hoạt động giáo dục pháp luật đối 

với những địa bàn này phải xác định là quá trình lâu dài và bền bỉ và phải có quan 

điểm kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc, phong tục tập quán, đạo đức để có 

chƣơng trình giáo dục pháp luật cho phù hợp với trình độ dân trí của cƣ dân. 
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Kết luận Chƣơng 2 

1. Lý luận giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là một bộ phận của 

hệ thống lý luận về giáo dục pháp luật; là phạm trù cơ bản của lý luận Nhà nƣớc và 

pháp luật; có vị trí, vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp 

luật, xây dựng và bồi dƣỡng nền văn hóa pháp lý trong mỗi chủ thể, gắn liền với 

quá trình hình thành nhân cách của mỗi cá nhân công dân. Giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân ở tỉnh Đắk Lắk là một quá trình minh chứng về sự công bằng minh bạch, 

về giá trị bảo vệ quyền và lợi ích cho ngƣời dân không gì thay thế đƣợc của luật 

pháp, với những hoạt động có định hƣớng, có tổ chức, có chủ định của chủ thể giáo 

dục pháp luật (Nhà nƣớc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các chủ thể khác) tác động 

lên các đối tƣợng giáo dục pháp luật (ngƣời dân), và quá trình tiếp nhận cũng nhƣ 

tinh thần tự giác, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu, lĩnh hội tri thức pháp luật của 

các đối tƣợng, nhằm hình thành ở họ tri thức pháp luật, tình cảm đối với pháp luật, 

hành vi xử sự phù hợp và cao hơn nữa là hình thành lối sống văn hoá pháp luật bền 

vững, đặt trong mối quan hệ hài hòa với các giá trị tiến bộ của luật tục bản địa. 

2. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk vừa là một bộ phận của 

giáo dục pháp luật, đặt trong tổng thể công tác giáo dục tƣ tƣởng, chính trị, đạo đức, 

lối sống, vừa có vị trí, vai trò độc lập tƣơng đối. Đó là hoạt động có định hƣớng, có 

tổ chức, có chủ định của chủ thể giáo dục (Nhà nƣớc, các tổ chức đoàn thể xã hội và 

các chủ thể khác) tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên ngƣời dân đang sinh sống và 

làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và quá trình tiếp nhận cũng nhƣ tinh thần tự 

giác, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk đối 

với hệ thống pháp luật và đời sống pháp luật nhằm hình thành ở họ tri thức hiểu biết 

về pháp luật, tình cảm đối với pháp luật và hành vi xử sự phù hợp với những chuẩn 

mực đƣợc pháp luật quy định trong mối quan hệ hài hòa với các giá trị, quy định 

trong luật tục của cộng đồng ngƣời bản địa tỉnh Đắk Lắk. 

3. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk thể hiện đầy đủ các đặc 

trƣng của hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục pháp luật nói riêng. Ngoài ra, do 

xuất phát từ những đặc trƣng riêng có của tỉnh Đắk Lắk, nhất là những yếu tố địa 
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chính trị, địa kinh tế - văn hóa, xã hội và đặc điểm tâm lý, tƣ tƣởng của cộng đồng 

các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nên nó có một số đặc trƣng riêng, khác biệt 

so với giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn, đối tƣợng khác. Sự khác biệt đƣợc 

thể hiện cụ thể ở mục tiêu, nguyên tắc, chủ thể, đối tƣợng, nội dung, hình thức, 

phƣơng pháp, phƣơng tiện và hiệu quả cũng nhƣ các biện pháp đảm bảo. Vì thế, khi 

nghiên cứu, nhận diện và làm rõ các vấn đề này cần phải đặt nó trong bối cảnh địa 

chính trị, địa kinh tế - văn hóa, xã hội và cấu trúc tƣ tƣởng, ý thức pháp luật cụ thể 

để nhận diện. 

4. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk chịu sự tác động của nhiều 

yếu tố, cả về điều kiện tự nhiên, xã hội, ý thức pháp luật và trình độ nhận thức của 

ngƣời dân cũng nhƣ các điều kiện bảo đảm khác. Mỗi yếu tố tác động có một vị trí, 

vai trò và ý nghĩa riêng, vì vậy, trong quá trình thực hiện, để đạt hiệu quả cao nhất, 

cần phải phân tích, đánh giá và nhận diện đầy đủ những tác động, cả tích cực và tiêu 

cực đặt trong mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động, phát triển và tác động qua 

lại, hỗ trợ lẫn nhau của các yếu tố để từ đó có đƣợc các giải pháp tổng thể nhằm đạt 

mục tiêu đề ra. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO NGƢỜI DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

3.1. Đặc điểm cấu trúc của hiểu biết và nhận thức về pháp luật của ngƣời dân 

Đắk Lắk 

3.1.1. Sự cộng hưởng của nhận thức người dân dưới tác động của pháp luật và 

luật tục bản địa  

Tác giả luận án tiến hành hỏi ý kiến của 382 ngƣời dân trong đó 178 nam và 

204 nữ về thói quen, mong muốn áp dụng pháp luật hay luật tục Ê Đê, M‟nông 

trong giao dịch dân sự. Đối tƣợng đƣợc hỏi ý kiến có độ tuổi từ 35 đến 55 làm nghề 

nông nghiệp, buôn bán nhỏ và làm kinh tế trang trại ở các huyện trong tỉnh đến Văn 

phòng công chứng Tây nguyên, 49 Lê Thánh Tông, phƣờng Thắng Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk để ký các hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng 

đất, thế chấp tài sản vay vốn sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, chứng thực các loại 

giấy tờ văn bản và tƣ vấn pháp luật và đã nhận đƣợc kết quả cụ thể nhƣ sau: 

BẢNG ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Ngƣời 

dân đƣợc 

hỏi ý kiến 

độ tuổi từ 

35 đến 55 

 

 

 

Số 

lƣợng 

Giới tính 

Thói quen, mong muốn đƣợc áp dụng pháp luật 

hay luật tục bản địa (ÊĐê, M‟nông) trong giao 

dịch dân sự; hôn nhân gia đình; kinh doanh 

thƣơng mại; thừa kế; bồi thƣờng thiệt hại ngoài 

hợp đồng 

Tỉ lệ 

% 

Nam Nữ Pháp luật Luật tục 
Vừa pháp luật 

vừa luật tục 

  1. Ngƣời nhập cƣ 

Kinh 157 79 78 

Có thói quen 

áp dụng 

pháp luật 

 Chỉ áp dụng 

LT trong lĩnh 

vực trao đổi 

hàng hóa với 

ngƣời bản địa 

79.29 
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41 19 22 

Chỉ có thói 

quen áp 

dụng pháp 

luật 

Không áp dụng 

luật tục bất kỳ 

trƣờng hợp nào 

 

20.71 

Nùng 9 4 5 

Có thói quen 

áp dụng 

pháp luật 

 Chỉ áp dụng 

LT trong lĩnh 

vực trao đổi 

hàng hóa với 

ngƣời bản địa 

100 

Tày 12 4 8 

Có thói quen 

áp dụng 

pháp luật 

 

Chỉ áp dụng 

LT trong lĩnh 

vực trao đổi 

hàng hóa với 

ngƣời bản địa 

100 

Dao 5 3 2 

Có thói quen 

áp dụng 

pháp luật 

 

Chỉ áp dụng 

LT trong lĩnh 

vực trao đổi 

hàng hóa với 

ngƣời bản địa 

100 

HMông 8 4 4 

Có thói quen 

áp dụng 

pháp luật 

 

Chỉ áp dụng 

LT trong lĩnh 

vực trao đổi 

hàng hóa với 

ngƣời bản địa 

100 

  2. Ngƣời bản địa 

 ÊĐê và 

M‟nông  

 

109 

 

 

41 

 

 

46 

 

 

19 

 

63 

 

 

22 

 Chỉ có thói 

quen áp dụng 

luật tục 

 

 

 

 

Vừa áp dụng 

pháp luật, vừa 

áp dụng luật 

tục 

 

72.6 

 

 

27.4 

Tổng số 382 178 204     
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Kết quả điều tra xã hội học cho thấy sự hiện diện song song của pháp luật và 

luật tục trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung là môi trƣờng 

thực tiễn tạo nên sự cộng hƣởng trong nhận thức và hiểu biết của ngƣời dân. Đặc 

điểm đáng chú ý nhất trong cấu trúc của hiểu biết và nhận thức của ngƣời dân các 

dân tộc thiểu số bản địa ở Đắk Lắk là sự nổi trội của luật tục, thói quen tƣ duy lâu 

đời theo luật tục và ƣu tiên làm theo luật tục trong hành vi và ứng xử khi có sự khác 

nhau giữa luật tục và pháp luật của Nhà nƣớc.  

Đối với nhóm dân nhập cƣ vào địa bàn Đắk Lắk trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc 

mang theo thói quen ứng xử tập quán vùng miền, cấu trúc của hiểu biết và nhận thức của 

họ là sự nổi trội của pháp luật so với ngƣời bản địa. Khi ngƣời nhập cƣ tiếp cận với 

ngƣời dân các dân tộc bản địa tạo nên sự cộng hƣởng trong nhận thức dƣới tác động của 

pháp luật và luật tục từ đó hình thành nên hai luồng nhận thức cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, Nhận thức theo hƣớng tích cực, theo luồng nhận thức này, cộng 

đồng dân cƣ bản địa cũng nhƣ dân nhập cƣ thừa nhận pháp luật và luật tục đều là 

những phƣơng tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, đặt ra những cách xử sự mẫu cho 

các chủ thể để họ thực hiện trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, hay nói 

cách khác là xác định cho các chủ thể những quyền, nghĩa vụ nhất định khi tham gia 

vào những quan hệ xã hội cụ thể. Họ nhận thức đƣợc luật tục nảy sinh do nhu cầu 

của đời sống cộng đồng ngƣời dân tộc bản địa, đƣợc hình thành bằng con đƣờng tự 

phát, tồn tại không qua một thiết chế xã hội nào nhƣng đƣợc cộng đồng ngƣời dân 

nơi đây thừa nhận và thực hiện một cách tự giác. Nó là kết quả hoạt động nhận thức 

thực tiễn và sáng tạo tích cực của cộng đồng ngƣời bản địa, là sự kết tinh trí tuệ tập 

thể của cả một cộng đồng ngƣời đƣợc sàng lọc qua thời gian và kiểm nghiệm tính 

hợp lý trong thực tiễn nên đáp ứng đƣợc những nhu cầu cần thiết cho việc bảo vệ lợi 

ích của cộng đồng dân cƣ nói chung và dân cƣ bản địa nói riêng. Trên thực tế hầu 

hết các quy định của luật tục trong quan hệ dân sự không trái pháp luật, không đi 

ngƣợc với lợi ích của dân nhập cƣ, nên việc hiểu biết và tiếp nhận luật tục tồn tại 

song song với pháp luật cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực dân sự 

của tất cả cộng đồng dân cƣ là hết sức tự nhiên. Ví dụ; Một nhóm cƣ dân nhập cƣ 
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mở một cửa hàng thu mua cà phê tƣơi gần các buôn làng của ngƣời bản địa, họ kết 

hợp bán một số loại hàng hoá nhƣ gạo, muối và hàng tiêu dùng khác để khi có yêu 

cầu đổi gạo, muối lấy cà phê theo luật tục của ngƣời bản địa thì sẽ quy đổi giá trị cà 

phê ra gạo muối thực hiện trao đối đáp ứng nhu cầu của cƣ dân bản địa. Đối với cƣ 

dân bản địa họ có thể trao đổi hàng hoá với cƣ dân nhập cƣ và cũng có thể tự lựa 

chọn thực hiện việc mua bán theo quy định của pháp luật dân sự hay luật thƣơng 

mại của nhà nƣớc. 

Sự tồn tại của pháp luật và luật tục làm cho cƣ dân bản địa và cƣ dân nhập cƣ 

nhận thức đƣợc mặc dù pháp luật và luật tục có sự khác biệt về hình thức thể hiên, cơ chế 

điều chỉnh hay phạm vi điều chỉnh thì nó đều là công cụ quản lý xã hội hữu hiệu, là hành 

lang bảo vệ an toàn cho cuộc sống hàng ngày của họ, sự tồn tại của hai chế định này tạo 

cho họ cơ hội lựa chọn công cụ bảo vệ lợi ích của mình một cách hiệu quả nhất. 

Thực tiễn cho thấy trong hệ tƣ tƣởng pháp luật của cƣ dân nhập cƣ trên địa 

bàn Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện nay đã có sự ảnh 

hƣởng của tƣ tƣởng luật tục và ngƣợc lại, làm hình thành những thói quen ứng xử 

hỗn hợp dẫn đến các quy định của luật tục xuất hiện trong pháp luật cụ thể trong 

những năm gần đây, một số tập quán tốt đẹp lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số 

đã đƣợc cộng đồng dân cƣ tiếp nhận, đƣợc thể chế hóa thành những quy phạm pháp 

luật, nhất là khi xây dựng và ban hành các văn bản quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ 

cây trồng, vật nuôi trong gia đình; các quy định về bảo vệ tính mạng, sức khỏe con 

ngƣời nhƣ tội giết ngƣời, tội hiếp dâm, tội cố ý gây thƣơng tích, tội ngƣợc đãi ông 

bà cha mẹ, ngƣời trực tiếp nuôi dƣỡng mình, chế định hôn nhân một vợ một 

chồng... Trong những trƣờng hợp đó, luật tục là môi trƣờng cho sự phát sinh, tồn tại và 

phát triển của pháp luật, là chất liệu tạo nên pháp luật, làm cho nội dung của pháp luật trở 

nên phong phú hơn, sát với thực tế hơn và đặc biệt là đƣợc cộng đồng ngƣời dân tộc bản 

địa tự nguyện thi hành.  

Mặt khác trong tập quán sinh hoạt của ngƣời bản địa mặc dù chƣa phổ biến 

nhƣng đã xuất hiện tƣ tƣởng pháp luật. Ví dụ: theo luật tục ÊĐê với chế độ mẫu hệ, 

ngƣời đàn ông dân tộc thiểu số bản địa không có quyền sở hữu tài sản và thừa kế tài 
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sản, tuy nhiên sự hiện hữu của pháp luật với các chế định bình đẳng nam nữ, ngƣời 

đàn ông đã mạnh dạn hơn khi đòi hỏi quyền và lợi ích chính đáng của mình trong 

gia đình, dòng họ; ngƣời phụ nữ ÊĐê cũng thấy đƣợc tính hợp lý về sự công bằng 

của pháp luật trong việc phân chia lợi ích vật chất của gia đình cho ngƣời chồng.  

Nhƣ vậy sự cộng hƣởng nhận thức pháp luật và luật tục của cộng đồng dân 

cƣ theo hƣớng tích cực thì luật tục sẽ đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ song hành đắc 

lực cùng pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ xã hội và ngƣợc lại.  

Thứ hai, Nhận thức theo hƣớng tiêu cực, đó là luồng nhận thức cực đoan 

phát sinh trong môi trƣờng luật tục và pháp luật cùng tồn tại, cùng điều chỉnh một 

quan hệ xã hội nhƣng có sự xung đột về lợi ích.  

Khi có sự xung đột giữa pháp luật và luật tục ngƣời dân tộc thiểu số bản địa 

luôn có tâm lý lo ngại cho sự tiêu vong của luật tục trƣớc hệ thống các quy định 

mang tính hiện đại và phổ biến rộng khắp của pháp luật. Tâm lý này làm nảy sinh 

hệ tƣ tƣởng đối phó pháp luật hoặc cao hơn là chống đối pháp luật của một bộ phận 

dân cƣ bản địa. Nguyên nhân nảy sinh hệ tƣ tƣởng này là do: Một là, ngƣời dân tộc 

thiểu số bản địa thƣờng sống ở những buôn làng xa xôi hẻo lánh, giao thông khó 

khăn, trình độ văn hóa thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tệ nạn mê tín dị đoan phổ 

biến, nhiều ngƣời không biết tiếng phổ thông, điều kiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Nhà nƣớc ta bị hạn chế. Từ viêc thiếu hiểu biết bản chất tốt đẹp của pháp 

luật dẫn đến tƣ tƣởng bài trừ pháp luật là không thể tránh khỏi. Hai là, những buôn 

làng ngƣời dân tộc sống ở khu vực thành phố, do ảnh hƣởng đời sống văn hóa, xã 

hội của ngƣời nhập cƣ một cách thái quá, nên một số phong tục tập quán truyền 

thống tốt đẹp của ngƣời dân tộc thiểu số không còn đƣợc nhận thức đúng mức, 

những quan niệm phong tục tập quán bên ngoài có điều kiện ảnh hƣởng mạnh mẽ 

đến quan niệm và lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài ra một số yếu tố 

khách quan khác nhƣ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức bị thoái hóa xuống 

cấp làm xuất hiện nhiều luồng tƣ tƣởng trái với tập quán truyền thống tốt đẹp của 

ngƣời bản địa từ trƣớc tới nay làm cho  họ có tƣ tƣởng ác cảm với ngƣời nhập cƣ và 

ác cảm với pháp luật. Ba là, xuất phát từ quan điểm pháp luật hoá của chính quyền 
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sở tại nên có sự sai lầm về cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời bản 

địa, không lồng ghép tinh thần luật tục vào pháp luật, mà áp đặt mong muốn ứng xử 

theo pháp luật và áp đặt xoá bỏ ngay lập tức những quy định trái pháp luật của luật 

tục khi cƣ dân bản địa chƣa đƣợc chuẩn bị tâm lý và làm quen dần với việc tập quán 

truyền thống của họ bị bài trừ mặc dù có những tập quán không còn phù hợp với xã 

hội hiện nay.  

Sự cộng hƣởng của nhận thức ngƣời dân dƣới tác động của pháp luật và luật 

tục bản địa ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

tỉnh Đắk Lắk. Thực tiễn hoạt động giáo dục pháp luật ở Đắk Lắk cho thấy giáo dục 

pháp luật không vận dụng luật tục, không lồng ghép giáo dục tri thức luật tục bản 

địa vào tri thức pháp luật thì coi nhƣ mới chỉ mới giáo dục một nửa. Chính vì vậy 

hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trên điạ bàn Đắk Lắk cần phải đƣợc 

nghiên cứu một cách toàn diện và cần có đƣờng hƣớng lý luận cụ thể trong việc lồng 

ghép các tri thức tiến bộ của luật tục bản địa vào tri thức pháp luật. Thay thế khái niệm 

chuyên môn trong pháp luật bằng ngôn ngữ dân gian, tự nhiên dễ hiểu. Có nhƣ vậy tri 

thức pháp luật và tri thức tiến bộ của luật tục bản địa pháp luật mới đƣợc hoà quyện 

cùng thấm sâu vào tiềm thức của ngƣời dân hình thành nên thói quen chấp hành pháp 

luật, giống nhƣ thói quen chấp hành luật tục, phát huy tối đa hiệu quả điều chỉnh xã hội 

của cả hai chế định này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  

3.1.2. Thực trạng hiểu biết pháp luật của người dân Đắk Lắk 

Đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật của ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk có thể 

thấy với mức độ nhận thức pháp luật cao thấp khác nhau tuỳ theo từng loại đối 

tƣợng, nhƣng về cơ bản sự hiểu biết pháp luật của ngƣời dân Đắk Lắk là chƣa cao.  

Đối với dân nhập cƣ, đời sống văn hóa, tinh thần và nhận thức pháp luật cũng 

không đồng đều; nhóm dân nhập cƣ sống ở địa bàn gần thành phố Buôn Ma Thuột 

chịu ảnh hƣởng nền văn minh đô thị nên có đời sống văn hoá tinh thần và tri thức 

pháp luật tƣơng đối cao; nhóm dân nhập cƣ sống ở vùng sâu, vùng xa giao thông 

không thuận tiện, đời sống kinh tế khó khăn, điều kiện tiếp cận tri thức pháp luật 

hạn chế; đặc biệt là có những nhóm dân từ miền núi phía bắc di cƣ tự do đến Đắk 
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Lắk tự lập làng, phá rừng lấy đất trồng cà phê, tiêu ngoài sự kiểm soát của chính 

quyền sở tại; họ sống không chế độ về y tế, không nhà trẻ, không trƣờng học thì sự 

hiểu biết pháp luật càng hạn chế hơn; thiết chế điều chỉnh đời sống của họ chủ yếu 

là các phong tục tập quán vùng miền và chịu ảnh hƣởng của luật tục bản địa trong 

quá trình giao lƣu, mua bán, chuyển nhƣợng, trao đổi đất đai. 

Đối với ngƣời dân tộc thiểu số bản địa, yếu tố chi phối sự hiểu biết pháp luật 

của họ là luật tục bản địa. Nhìn từ góc độ khoa học thì luật tục bản địa ở Đắk Lắk là 

một hình thái ý thức xã hội. Nó bám rễ sâu trong tiềm thức của ngƣời dân bản địa 

nơi đây, trở thành thói quen trong ứng xử hàng ngày của từng thành viên trong cộng 

đồng. Có những quy định lạc hậu của luật tục tồn tại bó buộc cuộc sống của ngƣời 

bản địa hàng trăm năm nay, nhƣng không đơn giản một sớm một chiều mà luật pháp 

có thể thay thế, mặc dù điều kiện thực tế cho sự tồn tại của các quy định lạc hậu này 

có thể đã mất đi. Đây là lực cản lớn trong nhận thức pháp luật của ngƣời dân bản 

địa ở Đắk Lắk. Để phá rào cản này hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân bản 

địa cần có sự chọn lọc kế thừa tinh hoa tiến bộ của luật tục bản địa; đồng thời sử 

dụng pháp luật làm phƣơng tiện hữu hiệu từng bƣớc loại bỏ quy định luật tục phản 

tiến bộ. Chẳng hạn, bằng các quy định cụ thể, pháp luật không cho phép, hay cấm 

đoán việc thực hiện những hành vi, những quy định, những phong tục tập quán lạc 

hậu không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số 

cụ thể nhƣ không công nhận lệ tục hôn nhân nối nòi của ngƣời ÊĐê, tục lệ đánh 

đuổi ngƣời bị nghi là ma lai ra khỏi làng.  

Đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật của cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản 

địa không thể không nói đến sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận rất quan trọng 

là các nhà chức trách ngƣời dân tộc thiểu số và các già làng, trƣởng buôn. Nhƣ các 

thành viên khác, ý thức luật tục cũng chi phối, chỉ đạo hành vi của họ. Tuy nhiên 

hoạt động áp dụng pháp luật lại liên quan đến các tổ chức cá nhân khác trong xã 

hội, trong buôn làng. Vì vậy ý thức luật tục trong họ lại càng có ý nghĩa quan trọng. 

Ngƣời có ý thức luật tục cao, bao giờ khi đƣa ra những quyết định thực hiện pháp 

luật cũng đều phải tính đến sự phù hợp với các phong tục tập quán của các dân tộc 
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nói chung và các phong tục tập quán của dân tộc mình nói riêng. Muốn vậy, pháp 

luật Nhà nƣớc phải đi vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số bắt đầu từ những 

con ngƣời này. Sự lồng ghép khoa học giữa tri thức tiến bộ của luật tục với tri thức 

pháp luật trong giáo dục pháp luật cho lớp ngƣời tiên phong này sẽ làm xuất hiện 

trong luật tục những tƣ tƣởng và nội dung mới của pháp luật, loại trừ dần những 

quy định lạc hậu của luật tục. 

 Thực tế hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân ở Đắk Lắk mới chỉ đáp 

ứng một phần đối với nhóm dân cƣ thành thị. Riêng cƣ dân các dân tộc Tây Nguyên 

nói chung và cƣ dân ngƣời bản địa ở Đắk Lắk nói riêng hoạt động giáo dục pháp 

luật trong thời gian qua là chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tiếp cận pháp luật của ngƣời 

dân; thậm chí có những nhóm ngƣời còn chƣa đƣợc tiếp cận những giá trị vốn là sản 

phẩm kết quả, thành tựu mà quá trình đối mới đất nƣớc mang lại. Theo số liệu điều 

tra xã hội học của chƣơng trình tổng kết, thực tiễn tiến hành gần đây ở Tây Nguyên 

trong đó có tỉnh Đắk Lắk, có 18,2% số ngƣời đƣợc hỏi không đƣợc nghe loa phát 

thanh, 49% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng nơi họ sinh sống không có trạm phát thanh, 

truyền hình phát lại, 65,8% không đọc báo hàng ngày, 27% số ngƣời đƣợc hỏi 

không có đài, 26,5% không có tivi, 71,5% không có điện thoại, 47% số ngƣời đƣợc 

hỏi nói không đƣợc xem chiếu bóng, 62,7% không đƣợc xem văn công, 64,1% 

không đƣợc xem các buổi biểu diễn văn nghệ, 42,7% không theo dõi chƣơng trình 

phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc… và 55,8% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ chỉ mới đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu của ngƣời 

dân, 13% cho rằng không đáp ứng, có 2,9% cho rằng các hoạt động văn hóa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu tinh thần của ngƣời dân [57, tr.18-21]. Thực trạng này hàm chứa 

nhiều nguyên nhân khác nhau cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, hình thức, nội dung của hoạt động giáo dục pháp luật chƣa phù hợp 

cơ cấu dân cƣ, hình thức tổ chức quản lý xã hội của chính quyền sở tại còn đang ở 

giai đoạn thấp. Mô hình, phƣơng thức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở Đắk 

Lắk đƣợc xây dựng chƣa tính toán đầy đủ yếu tố văn hóa xã hội truyền thống của 

đồng bào các dân tộ thiểu số, nên nhìn chung thiết chế của hệ thống chính trị cơ sở 
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nơi đây chƣa phù hợp với các thiết chế xã hội cổ truyền mà chúng vẫn còn chi phối 

nhiều đến đời sống ngƣời dân. Khi thiết kế xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Đắk 

Lắk, các cấp ủy Đảng đã áp dụng mô hình giáo dục pháp luật chung của cả nƣớc mà 

không tính toán đến điều kiện lịch sử, truyền thống và các điều kiện dân cƣ, điều 

kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh Đắk Lắk.  

Thứ hai, do am hiểu không đầy đủ phong tục, tập quán của đồng bào các dân 

tộc thiểu số, hoặc có am hiểu nhƣng do chấp hành quá máy móc các chủ trƣơng, 

mệnh lệnh của cấp trên nên các chính sách, biện pháp cho hoạt động giáo dục pháp 

luật đề ra không phù hợp, không đáp ứng đƣợc yêu cầu và lòng mong đợi của nhân 

dân. Đặc biệt một số ngƣời nắm các chức vụ chủ chốt ở xã đều do sự bổ nhiệm từ 

trên xuống, chƣa chú ý đúng mức đến việc cho nhân dân tự lựa chọn những ngƣời 

có uy tín trong thôn, buôn, những trí thức, già làng trong xã hội truyền thống, am hiểu 

luật tục của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa, nên không đƣợc sự tín nhiệm của 

nhân dân dẫn đến khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc nói chung và tổ chức thực hiện thành công hoạt 

động giáo dục pháp luật nói riêng cho cộng đồng dân cƣ vốn đa dạng và phức tạp của 

tỉnh. Trên thực tế đã có một thời gian dài hoạt động giáo dục pháp luật của nhà nƣớc 

và chính quyền địa phƣơng sở tại không đƣợc đặt trong mối quan hệ hài hoà với 

luật tục bản địa, dẫn đến sự bài trừ, đối phó pháp luật của một số bộ phận cƣ dân 

bản địa, xuất hiện luồng dƣ luận trong thôn, buôn đòi hỏi luật tục phải đƣợc tôn 

trọng và thực tế ngƣời dân bản địa vẫn tôn trọng luật tục, sống theo luật tục trong 

khi nhà nƣớc và chính quyền sở tại lại ra sức thực hiện các hoạt động giáo dục pháp 

luật nhƣng không mang lại hiệu quả mong muốn. Một yếu tố mang tính chất quy 

luật khách quan chƣa đƣợc nhà nƣớc quan tâm chú trọng trong hoạt động giáo dục 

pháp luật ở Đắk Lắk đó là các thiết chế của hệ thống chính trị chỉ đóng vai trò 

truyền tải tri thức pháp luật, truyền đạt chỉ thị, chủ trƣơng từ trên xuống chứ không 

có vai trò điều khiển, lãnh đạo mọi mặt cuộc sống của ngƣời dân, còn đời sống thực 

tại của ngƣời dân thì vẫn luôn chịu sự chi phối của tồn tại xã hội nơi ngƣời dân đang 

sống đó là luật tục và các tập quán cổ truyền của các thiết chế xã hội truyền thống 
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mà các già làng, trƣởng bản, ngƣời phụ nữ đứng đầu trong dòng họ là đại diện. Đây 

là một trong những yếu tố chi phối đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, trực 

tiếp tác động đến cơ cấu xã hội và hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk hiện nay. 

3.2. Thực trạng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk  

3.2.1. Đánh giá về những kết quả đã đạt được 

3.2.1.1. Trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh 

Những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh của tỉnh, hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân đã đƣợc cấp 

ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo, 

hƣớng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. Quan điểm pháp luật hoá Tây Nguyên 

trong đó có tỉnh Đắk Lắk đƣợc các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - 

xã hội áp dụng một cách mềm dẻo hơn. Hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân Đắk Lắk bƣớc đầu đƣợc tổ chức triển khai đặt trong sự hài hoà với luật tục bản 

địa; các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, thể chế, pháp luật về giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm quyền đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân, bảo 

đảm giáo dục pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nƣớc 

giữ vai trò nòng cốt. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003 

của Ban Bí thƣ TW Đảng, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 

24/11/2005 về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong tỉnh”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 

22/6/2009 triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển 

địa phƣơng từ năm 2009-2012” và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện 

Quyết định số 406/QĐ-TTg và các Chƣơng trình, Đề án về PBGDPL theo Quyết 

định số 1133/QĐ-TTg. Nhiều biện pháp bảo đảm cho hoạt động giáo dục pháp luật  

cho những đối tƣợng cụ thể đã đƣợc đƣa vào kế hoạch thông qua các quyết định, đề 
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án quan trọng nhƣ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND 

tỉnh về Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch triển 

khai Đề án tăng cƣờng công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên 

giai đoạn 2011-2015.  

Đặc biệt, sau khi Luật PBGDPL và các văn bản hƣớng dẫn thi hành đƣợc ban 

hành, tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện 

các quy định của Luật đến các cấp, các ngành. Đặc biệt, hàng năm các cấp ủy Đảng 

đều ban hành các văn bản hƣớng dẫn, chỉ đạo lãnh đạo đối với hoạt động giáo dục 

pháp luật; UBND các cấp đều ban hành các Chƣơng trình, Kế hoạch về hoạt động 

giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục pháp luật 

thực định và giáo dục tri thức pháp luật đời sống cho ngƣời dân trong tỉnh; Đặc biệt 

có kế hoạch dài hạn với chƣơng trình, nội dung giáo dục pháp luật cụ thể phù hợp 

với từng loại đối tƣợng; các đoàn thể xã hội trong tỉnh đều xây dựng các kế hoạch 

về giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình; xây dựng các 

chƣơng trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện [10]. 

Đến nay, về cơ bản hoạt động giáo dục pháp luật đƣợc triển khai thực hiện 

theo đúng nội dung, tinh thần và các quy định của Luật PBGDPL. Ủy ban nhân dân 

các cấp đã thực hiện nghiêm túc chế độ đăng tải công khai, minh bạch các dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, chính sách do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của cấp huyện, niêm 

yết công khai tại trụ sở xã để mọi ngƣời dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nghiêm túc trách 

nhiệm đƣợc giao trong Luật PBGDPL, mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Có thể 

khẳng định, cùng với yêu cầu về việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN, phát triển nền kinh tế thị trƣờng, thì nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của hoạt động giáo dục pháp luật đối với ngƣời dân nói chung, cán bộ, công 

chức nói riêng trên địa bàn tỉnh ngày càng đƣợc nâng cao. Các cấp ủy, chính quyền 

đã coi hoạt động giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị 

tƣ tƣởng; thƣờng xuyên quan tâm đổi mới phƣơng thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động  
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này; có nhiều hình thức, phƣơng pháp mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục pháp 

luật đƣợc tổ chức nhƣ cử cán bộ công chức xuống địa bàn thôn của ngƣời nhập cƣ 

và buôn của ngƣời dân tộc thiểu số bản địa để xây dựng mô hình kinh tế mẫu và 

phối hợp hoạt động giáo dục pháp luật; bảo đảm sự phối hợp hài hoà giữa tri thức 

luật tục tiến bộ của cƣ dân bản địa với tri thức pháp luật của nhà nƣớc trong hoạt 

động giáo dục pháp luật. Đội ngũ những ngƣời tham gia hoạt động giáo dục pháp 

luật ngày càng đông đảo hơn, chuyên nghiệp hơn, chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc 

nâng lên, có sự phối hợp gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát huy thế mạnh riêng của 

từng bộ phận và tập trung thế mạnh của cả hệ thống. Việc thực hiện nghĩa vụ học 

tập trau dồi, tích luỹ tri thức pháp luật và tri thức tiến bộ của luật tục bản địa, tìm 

hiểu pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đội ngũ cán bộ, 

công chức ngày càng đi vào nề nếp, thƣờng xuyên hơn; Đội ngũ công chức trong 

tỉnh đã gắn công tác học tập, tìm hiểu tri thức pháp luật và tri thức tiến bộ của luật 

tục bản địa vào yêu cầu của hoạt động thực thi công vụ của  mình và coi đó là một 

trong những  nhiệm vụ chính trị cần đƣợc hoàn thành. 

3.2.1.2. Về kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham gia hoạt động giáo dục pháp luật 

cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực tham gia hoạt động giáo 

dục pháp luât cũng đƣợc quan tâm chú trọng; công tác đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật 

kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và việc 

thực hiện nghĩa vụ tự học tập nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động ngày càng đi vào nề nếp. Hội đồng phối hợp 

các hoạt động giáo dục pháp luât giữa các cấp, các ngành không ngừng đƣợc củng cố, 

kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động (Hôị đồng phối hơp̣ của tỉnh đƣợc thành lâp̣ 

năm 1998 trên cơ sở Quyết điṇh số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tƣớng 

Chính phủ). Qua nhiều lần kiện toàn, hiện số lƣợng thành viên của Hội đồng này hiện 

có 25 ngƣời, là lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, tổ chức, đơn vị của tỉnh, do đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Giám đốc Sở Tƣ 

pháp làm Phó Chủ tịch thƣờng trực. Ở cấp huyện, đã có 15/15 đơn vị thành lập Hội 
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đồng phối hợp với tổng số 273 thành viên [165]. Ngoài ra, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã thành lập Hội đồng phối hợp của ngành. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

cũng đã từng bƣớc đƣợc tăng cƣờng. Đến nay, toàn tỉnh có 76 báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh là công chức làm việc tại các sở, ban ngành trong tỉnh, 371 báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện, 3.039 tuyên truyền viên cấp xã và 54 cán bộ pháp chế của các sở, ban, 

ngành. Lực lƣợng này đƣợc đào tạo tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số 

bản địa, hàng năm đƣợc tỉnh uỷ Đắk Lắk cử luân phiên xuống các thôn buôn cùng 

sống, cùng sinh hoạt và lao động với cƣ dân bản địa để làm công tác giáo dục pháp 

luật, làm điểm sáng thắt chặt mối quan hệ giữa ngƣời nhập cƣ với ngƣời bản địa và hài 

hoà pháp luật với luật tục bản địa  

Công tác bồi dƣỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, 

công chức tham gia hoạt động pháp luât cũng đƣợc quan tâm, chú trọng. Mỗi năm, ở tỉnh 

tổ chức gần 200 hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật cho hơn 13.000 lƣợt cán bộ, 

công chức, viên chức, ngƣời lao động; ở cấp huyện, mỗi năm tổ chức hơn 600 hội nghị, 

lớp tập huấn cho hơn 124.000 lƣợt cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trƣởng thôn, buôn, tổ dân phố [165]… 

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, 

có chất lƣợng, hiệu quả các nhiệm vụ đƣợc giao về PBGDPL theo đúng quan điểm, 

tƣ tƣởng chỉ đạo tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và Thông 

báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Nhiều ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng đã thực sự quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với ngành Tƣ pháp 

và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho nhân dân. Đến nay, hầu 

hết các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tình đều đã nhận thức đầy đủ và 

coi công tác này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng mình. 
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3.2.1.3. Về đổi mới nội dung, hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu, 

tính chất, đặc điểm của người dân tỉnh Đắk Lắk 

Hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật đã hƣớng về cơ sở, đến các địa bàn cụ 

thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, nhu cầu của ngƣời dân về kiến 

thức pháp luật và nhu cầu tìm hiểu, vận dụng pháp luật để tham gia vào đời sống 

Nhà nƣớc và pháp luật. Các đợt tuyên truyền, PBGDPL lƣu động kết hợp với trợ 

giúp pháp lý lƣu động, tƣ vấn tại chỗ đã đƣợc đẩy mạnh và tăng cƣờng hơn trƣớc; 

kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật hoặc những vƣớng mắc pháp luật ngay 

tại cơ sở của đồng bào trong tỉnh. Đối tƣợng giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật 

ngày càng nhiều, đa dạng hơn theo xu hƣớng xã hội hoá trong hoạt động giáo dục 

pháp luật, cả về nhu cầu, về lĩnh vực, nghề nghiệp, lứa tuổi và thành phần dân tộc.  

Nội dung, hình thức hoạt động giáo dục pháp luật đƣợc đổi mới, sát thực hơn 

với ngƣời dân trong tỉnh và yêu cầu của công tác tổ chức thực thi pháp luật, đƣa 

pháp luật vào cuộc sống. Nội dung giáo dục pháp luật đƣợc thiết kế ngắn gọn, bám 

sát các vấn đề mới, các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ cơ bản 

của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Trong đó đã quan tâm hơn đến nội dung chính 

sách, pháp luật cũng nhƣ những điểm mới; mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới văn bản; bảo đảm kết hợp giữa truyền tải tri thức pháp luật với 

thực tiễn thi hành pháp luật có so sánh, đối chiếu với điều kiện thực tiễn của từng 

địa bàn. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến đƣợc định hƣớng rõ cả về chủ đề, mục 

tiêu, yêu cầu; bám sát các chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng, Nhà nƣớc, phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phƣơng, gắn với 

thực tiễn thi hành pháp luật.  

Hình thức giáo dục pháp luật cũng không ngừng đƣợc đổi mới, vận dụng sáng 

tạo cho phù hợp với đặc điểm cụ thể về đối tƣợng, địa bàn, đạt hiệu quả thiết thực, 

ngày càng phù hợp hơn với nội dung, với khả năng nhận thức và khai thác, tiếp cận 

của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, bảo đảm sự kết hợp giữa các hình thức truyền 

thống với các hình thức mới, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, tin học trong 

hoạt động giáo dục pháp luật. Hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng đƣợc 
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quan tâm, chú trọng theo hƣớng kết hợp giữa giáo dục chính khóa trong các chƣơng 

trình giáo dục, lồng ghép trong các môn học kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, 

ngoài giờ nên lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với Sở Tƣ pháp tổ chức 

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục trong trƣờng học giai đoạn 2000-

2010. Sở Tƣ pháp Đắk Lắk đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhƣ Hội 

thi: “Trƣởng thôn, buôn, tổ dân phố với kiến thức pháp luật”, phát động các huyện, 

xã tổ chức các ngày pháp luật hàng năm và những cuộc thi có nội dung sâu hơn với 

những đề tài mang tính khoa học về giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn thƣờng 

xuyên cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Hàng năm, tỉnh tổ chức ít nhất 

01 hội thi hoặc cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, tổ chức 

cũng đã chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các cuộc thi, hội thi 

tìm hiểu pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Ở cấp huyện, ngoài việc tích cực hƣởng 

ứng các hội thi, cuộc thi do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, các địa phƣơng còn chủ 

động tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực phòng, 

chống ma túy, mại dâm, an toàn giao thông, bảo vệ và phát triển rừng... trên địa 

bàn. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát hành hơn 12,5 triệu tờ gấp tuyên truyền pháp luật, 

hơn 76.000 đề cƣơng giới thiệu văn bản pháp luật mới, tài liệu bồi dƣỡng nghiệp vụ. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng (cấp huyện, xã) cũng phát hành hàng triệu tờ gấp, 

tài liệu tuyên truyền pháp luật khác. Hiện nay, toàn tỉnh có 706 tủ sách pháp luật với 

hơn 46.700 đầu sách (trong đó có 501 tủ sách của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn 

thể ở tỉnh, ở cấp huyện; hơn 200 tủ sách pháp luật tại các xã, phƣờng, thị trấn và 

thôn, buôn, tổ dân phố) [165]. 

Đặc biệt, để phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh, hoạt động giáo dục pháp 

luật trên các phƣơng tiện thông tin, truyền thông đại chúng, các cơ quan báo chí 

đƣợc chú trọng và đẩy mạnh, nhất là hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, xây dựng và 

thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc ở thôn, buôn, tổ dân phố; hòa giải ở cơ sở...cũng đã 

đƣợc các cấp, các ngành chú trọng, triển khai và đạt hiệu quả cao. Các hình thức 

giáo dục pháp luật tƣơng đối có hiệu quả và phù hợp với đồng bào trong tỉnh là phổ 

biến pháp luật qua các đợt trợ giúp pháp lý lƣu động. Báo Đắk Lắk đã xây dựng và 
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thực hiện chuyên mục “Giải đáp pháp luật”; Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk 

thực hiện chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”. Bản tin Tƣ pháp Đắk Lắk đƣợc duy 

trì phát hành hàng tháng với 3.500 cuốn. Trang tin điện tử của Sở Tƣ pháp - Thƣờng 

trực Hội đồng phối hợp của tỉnh thƣờng xuyên đăng tải thông tin về các văn bản 

pháp luật mới, các hoạt động giáo dục pháp luật trong đó có hoạt động hƣớng dẫn 

nghiệp vụ; xây dựng chuyên mục "Giải đáp pháp luật" trên Báo Đắk Lắk, Chuyên 

mục “Pháp luật và đời sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thƣờng trực 

Hội đồng phối hợp cấp huyện thƣờng xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh - 

Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, liên quan 

mật thiết đến đời sống của ngƣời dân ở cơ sở; chỉ đạo cấp xã tăng cƣờng tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở (phát thanh 2 lần/ngày, thời lƣợng 10-15 

phút /lần)...Hoạt động pháp luật cho  nhóm đối tƣợng đặc thù, nhất là đồng bào dân 

tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, ngƣời lao động trong các doanh nghiệp…đƣợc tăng 

cƣờng hơn. Chính sách xã hội hóa giáo dục pháp luật bƣớc đầu đƣợc triển khai thực 

hiện, qua đó huy động đƣợc một số nguồn lực xã hội tham gia hoạt động giáo dục 

pháp luật tƣơng đối đông đảo. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen 

thƣởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về giáo dục pháp luật và hợp 

tác quốc tế về giáo dục pháp luật đƣợc quan tâm, chú trọng hơn.  

3.2.1.4. Về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục pháp luật  

Những năm qua, cùng với sự phát triển của cả nƣớc và của tỉnh, nhận thức 

đƣợc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này, các cấp ủy đảng, chính 

quyền và đoàn thể đã quan tâm hơn đến việc cung cấp các điều kiện về cơ sở vật 

chất, kinh phí bảo đảm cho hoạt động giáo dục pháp luật. Hàng năm, cấp ủy Đảng, 

chính quyền, đoàn thể và nhiều cơ quan, đơn vị đều chỉ đạo việc lập dự toán kinh 

phí chi cho hoạt động giáo dục pháp luật; chính quyền sở tại đã quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo và bố trí kinh phí để phục vụ cho các hoạt động giáo dục pháp luật; đặc biệt 

là huy động đƣợc một phần kinh phí trong cán bộ công chức của tỉnh cùng tham gia 

vào hoạt động này; đầu tƣ kinh phí trang bị tủ sách pháp luật, mua và cập nhật các 

sách mới phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học tập, tìm hiểu hệ thống pháp luật thực 
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định và vận dụng pháp luật của mỗi cán bộ, công chức. Cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ, học 

tiếng dân tộc bản địa để phục vụ cho hoạt động giáo dục pháp luật; Tăng cƣờng ứng 

dụng công nghệ thông tin, tin học trong hoạt động quản lý nhà nƣớc, xây dựng, 

quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật và triển khai các hoạt động giáo dục 

pháp luật trong địa bàn tỉnh. 

3.3.1.5. Về hiệu quả của giáo dục pháp luật  

Hiệu quả của hoạt động giáo pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk trong thời gian 

qua cũng đƣợc nâng lên, không chỉ đảm bảo tính kịp thời trong việc chuyển tải 

thông tin pháp luật, kiến thức pháp luật phù hợp đối với ngƣời dân, mà còn bảo đảm 

nhu cầu tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật, quyền tiếp cận công lý của công 

dân. Thông qua hoạt động giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao đáng kể ý thức 

tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần lành 

mạnh hóa các quan hệ xã hội, thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhân dân vào công 

việc của Nhà nƣớc, của xã hội, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt hơn các quyền con 

ngƣời, quyền và nghĩa vụ của công dân, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 

Hầu hết các văn bản, chính sách pháp luật mới đƣợc ban hành, nhất là các luật, pháp 

lệnh mới đều đƣợc biên soạn đề cƣơng, tổ chức quán triệt rộng rãi đến toàn thể đội 

ngũ cán bộ, công chức bằng những hình thức phù hợp và cung cấp công khai, minh 

bạch các văn bản để ngƣời dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng và giám sát việc 

thực hiện. Với những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần quan trọng nâng cao nhận 

thức pháp luật, mà còn từng bƣớc có sự gắn kết hơn với công tác xây dựng pháp 

luật và tổ chức thi hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nƣớc về giáo dục pháp luật 

tiếp tục đƣợc tăng cƣờng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đƣợc củng cố, 

kiện toàn và không ngừng nâng cao về chất lƣợng với nhiều hình thức, cách thức 

giáo dục pháp luật phong phú nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; kịp thời tháo gỡ 

vƣớng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; chỉ đạo, hƣớng dẫn, 

phối hợp triển khai thực hiện tốt ngày pháp luật của Nƣớc cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam, qua đó tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thƣợng tôn 

pháp luật của nhân dân. Các cơ quan nhà nƣớc, lực lƣợng vũ trang trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk đều cử cán bộ xuống cùng sống và làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số, 

vừa tham gia lao động, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa nắm bắt tâm tƣ, nguyện 

vọng, tình cảm của đồng bào với Đảng và Nhà nƣớc. Nhờ vậy, đời sống của đồng 

bào dân tộc thiểu số từng bƣớc đƣợc nâng lên, số ngƣời biết tiếng Kinh ngày càng 

nhiều, có ngƣời đã đọc thạo cả văn bản pháp luật và dịch ra tiếng các dân tộc đọc 

cho dân bản nghe. Phong trào kết nghĩa với các buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số 

vùng sâu, vùng xa của các cơ quan nhà nƣớc trong tỉnh đã trở thành thông lệ. Pháp 

luật cũng từ đó mà đi vào đời sống của ngƣời dân tộc thiểu số, giúp cho ngƣời dân 

tộc loại trừ, tiến tới xóa bỏ các tƣ tƣởng lạc hậu đang hình thành trong buôn làng 

của họ và đặc biệt là ngăn chặn các quy định lạc hậu tiếp tục hình thành trong luật 

tục. Việc Nhà nƣớc ghi nhận bằng pháp luật các quy định tiến bộ của luật tục, bảo 

đảm cho những quy định đó đƣợc thực hiện nghiêm chỉnh trên thực tế và xử lí 

nghiêm những kẻ có hành vi đi ngƣợc với các giá trị truyền thống của luật tục sẽ 

góp phần bảo vệ và giữ gìn các phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc 

thiểu số. Đây là tiền đề để hình thành trong nội tâm ngƣời dân tộc thiểu số những 

luồng suy nghĩ mới, tạo cho họ sự tự tin vào sự chinh phục thiên nhiên, tin vào cuộc 

sống, từ đó hình thành trong họ những thói quen ứng xử theo ý chí. Cũng chính từ 

nhận thức và thái độ này, các quy định mới, tiến bộ của luật tục sẽ đƣợc hình thành, 

bổ sung cho sự thiếu hụt của luật pháp trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Khi các 

quy định của luật tục đƣợc hình thành phù hợp với đời sống hiện thực, phản ánh 

đúng những ý chí và nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nó sẽ đƣợc cộng 

đồng ngƣời bản địa thừa nhận và thực hiện một cách tự nguyện tự giác. Khi đó cộng 

đồng ngƣời dân tộc thiểu số đánh giá một con ngƣời tốt hay xấu không chỉ dựa trên 

các tiêu chí của luật tục mà còn dựa trên thái độ, niềm tin đối với pháp luật, với 

hành vi thực hiện pháp luật của thành viên đó.  

Trong hoạt động thi hành pháp luật, mặc dù chƣa đồng đều trong dân cƣ 

nhƣng hiện nay một số đông ngƣời dân tộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình 
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bằng hành động tích cực. Những quy phạm pháp luật bắt buộc chủ thể phải thực 

hiện nhƣ tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng thuế cho Nhà nƣớc đều đƣợc ngƣời dân 

Đắk Lắk thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo số liệu Sở Thƣơng mại - Du 

lịch tỉnh Đắk Lắk cung cấp, trong năm 2014 có 85% hộ kinh doanh thƣơng mại cỡ 

nhỏ tự giác đóng thuế cho nhà nƣớc. Số còn lại không có hành vi trốn thuế mà do 

kinh doanh đạt hiệu quả thấp nên ghi nợ thuế và đƣợc nhà nƣớc xóa nợ thuế theo 

chính sách của tỉnh. Trong hoạt động chấp hành pháp luật, ngƣời dân bƣớc đầu 

nhận thức đƣợc vai trò của pháp luật đối với đời sống của họ. Một số thói quen chấp 

hành pháp luật cũng từ đó đƣợc hình thành ở các buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số 

bản địa nhƣ thói quen đóng thuế khi kinh doanh, thói quen đến tuổi trƣởng thành 

tham gia lao động công ích, tham gia nghĩa vụ quân sự... 

Ngoài những kết quả đạt đƣợc, hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế cụ thể: tình hình chấp hành pháp luật của ngƣời dân 

ở Đắk Lắk có lúc, có nơi còn chƣa cao, tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh có 

lƣợng án hình sự lớn nhất Tây Nguyên. Thực trạng này có nguồn gốc từ sự hạn chế 

về nhận thức pháp luật của ngƣời dân tộc - một sự hạn chế mang tính phổ biến đƣợc 

nhiều loại phƣơng tiện thông tin nhắc đến. Mặt khác hạn chế này xuất phát từ 

nguyên nhân một số văn bản quy phạm pháp luật của nhà nƣớc ta chƣa phản ánh 

đúng ý chí nguyện vọng của ngƣời dân, chƣa xuất phát từ nhu cầu và mong muốn 

của ngƣời dân nói chung và ngƣời dân tộc thiểu số bản địa nói riêng, chƣa ghi nhận, 

bảo vệ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ và đặc biệt 

một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nƣớc ta từ trƣớc đến nay còn quá khái 

quát, ngôn ngữ chuyên môn hiện đại, không phù hợp với trình độ nhận thức pháp 

luật của ngƣời dân tộc thiểu số bản địa nên không thể đi vào đời sống của họ một 

cách tự nhiên và hiệu quả. Những cố gắng trong những năm gần đây của Nhà nƣớc 

ta về hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật dành 

riêng cho khu vực Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Lắk và có những văn bản pháp 

luật quy định một số chính sách quản lý kinh tế - văn hóa xã hội dành riêng cho 

ngƣời dân Tây Nguyên; mặt khác cách thức giáo dục pháp luật cũng đã có những 
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thay đổi tạo nên những biến chuyển mới trong nhận thức pháp luật của ngƣời dân 

Đắk Lắk, cải thiện đƣợc một phần mối quan hệ giữa pháp luật với luật tục bản địa. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả bƣớc đầu mang tính cục bộ mà chƣa phải 

là phổ biến, chƣa đƣợc nghiên cứu, tổng kết và phát triển đƣợc ở diện rộng nhƣ là 

những bài học điển hình rút ra từ thực tiễn triển khai các chính sách mới.  

3.2.2. Đánh giá về những tồn tại, hạn chế  

Mặc dù đã đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng khích lệ trên đây, song trƣớc yêu 

cầu phát triển của thực tiễn đất nƣớc nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng hoạt động 

giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, 

hạn chế cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, nội dung giáo dục pháp luật vẫn còn chủ yếu nghiêng về phổ biến 

các kiến thức của pháp luật thực định qua các hình thức thông tin về các văn bản 

pháp luật, “chạy” theo các hoạt động khác mà chƣa đƣợc đặt ra trên một hệ thống tri 

thức pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, dựa trên cơ cở nhu cầu và thực tiễn đời sống 

chính trị - pháp lý – và chƣa đặt trong mối quan hệ hài hoà với phong tục, tập quán 

của đồng bào bản địa. Nhƣ vây, để nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, trƣớc hết 

đòi hỏi cần phải xác định rõ nhu cầu đích thực của nhân dân về giáo dục pháp luật, 

“cơ cấu” của các nhu cầu đó: theo loại nhóm dân cƣ, theo loại nội dung, vấn đề, lĩnh 

vực chuyên môn, ngành nghề, địa bàn hoạt động; theo khối lƣợng và loại kiến thức 

pháp luật v.v.. Chẳng hạn, xác định nhu cầu hiểu biết pháp luật về thƣơng mại quốc 

tế với đối tƣợng hƣởng lợi nào? Nhu cầu hiểu biết về pháp luật đất đai cho nhà quản 

lý, cho doanh nghiệp hoặc cho ngƣời dân phải khác nhau nhƣ thế nào v.v…Tiếp đó, 

cần xác định đúng đắn mục đích của giáo dục pháp luật. Bởi lẽ, mục đích nào sẽ đòi 

hỏi nội dung, phƣơng pháp tƣơng ứng đó. Chỉ trên những dữ liệu khoa học đó mới 

có thể xây dựng đƣợc các chƣơng trình, các hình thức, phƣơng pháp giáo dục pháp 

luật thực sự hiệu quả sát đúng với các đối tƣợng của giáo dục pháp luật. Chẳng hạn, 

đối với tình hình và nhu cầu giáo dục pháp luật cho ngƣời dân ở tỉnh Đắk Lắk thì 

phƣơng pháp lồng ghép các hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội, 

các hoạt động kinh doanh du lịch, kinh tế trang trại bằng những tấm gƣơng ngƣời 
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thật, việc thật mới có thể mang lại hiệu quả cao, bởi các giá trị pháp lý ở đây đƣợc 

hình thành và gắn kết nhiều với các giá trị văn hóa-xã hội cổ truyền, với những tri 

thức đời sống của cƣ dân bản địa vốn đa sắc tộc ở nơi đây. Đây là những vấn đề hầu 

nhƣ chƣa đƣợc quan tâm, chú trọng trong quá trình triển khai hoạt động giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân trong tỉnh thời gian qua làm ảnh hƣởng đến hiệu quả của 

hoạt động này. 

Thứ hai, Nguồn lực về tổ chức bộ máy, cán bộ tham gia hoạt động giáo dục 

pháp luật chƣa tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL các cấp đa số là lãnh đạo đầu ngành của các sở, ban, ngành, địa 

phƣơng trên địa bàn tỉnh nên đều hoạt động kiêm nhiệm; việc dành thời gian đầu tƣ 

cho hoạt động này chƣa nhiều, chƣa phát huy đƣợc hết vai trò, trách nhiệm của mỗi 

thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng. Cá biệt có nơi hoạt động 

của Hội đồng hầu nhƣ chỉ do cơ quan thƣờng trực chủ động triển khai thực hiện, 

nhất là ở cấp huyện. Ở một số địa phƣơng, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền chƣa thật sự 

quan tâm và đầu tƣ đúng mức cho hoạt động này. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực cho hoạt động giáo dục pháp luật chƣa đƣợc quan tâm, chú 

trọng đúng mức. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh hầu hết đều kiêm nhiệm, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn rất hạn chế và chƣa đồng đều; cả về chuyên 

môn, nghiệp vụ; kỹ năng, khả năng sử dụng ngôn ngữ của dân cƣ bản địa. Trong khi 

đó, chế độ đãi ngộ lại quá thấp, nên chƣa thực sự khuyến khích và phát huy đƣợc 

tiềm năng của đội ngũ cán bộ công chức tham gia hoạt động này, nhất là từ nguồn 

nhân lực pháp luật chất lƣợng cao của tỉnh; một số ngƣời còn chƣa thực sự tâm 

huyết trong thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật, chƣa phát huy hết vai trò, trách 

nhiệm trong việc làm đầu mối để chuyển tải pháp luật đến với ngƣời dân. Một số 

sở, ban, ngành, địa phƣơng chƣa quan tâm tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ giáo dục pháp luật để nâng cao chất lƣợng cho đội ngũ Báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ già làng trƣởng buôn; chƣa tận dụng, thu hút và 

phát huy hết khả năng của đội ngũ thanh niên tình nguyện, các chủ doanh nghiệp, 



 

118 
 

 

chủ hộ kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh nên hoạt động giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đạt hiệu quả chƣa cao. 

Thứ ba, với đặc thù địa bàn rộng, dân nhập cƣ làm nông nghiệp và dân bản địa 

thƣờng sống ở vùng sâu, vùng xa thành phố, đƣờng xá đi lại khó khăn, địa hình chia 

cắt, dân cƣ thƣa thớt, lại có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác trên một 

địa bàn rộng, trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt một số nơi đồng bào còn chƣa biết 

đọc, biết viết tiếng phổ thông. Bên cạnh đó, kinh phí, cơ sở vật chất, phƣơng tiện đi 

lại, trang thiết bị và nguồn lực phục vụ cho hoạt động giáo dục ở địa phƣơng, nhất 

là cơ sở còn hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ...sự phối hợp 

giữa các lực lƣợng, sự lồng ghép các nguồn lực, nhất là giữa các cơ quan, tổ chức xã 

hội và các đối tƣợng giáo dục pháp luật có liên quan còn chƣa chặt chẽ, thiếu tính 

đồng bộ cũng phần nào ảnh hƣởng đến hiệu quả của công tác này trong thực tiễn.  

Thứ tư, Chất lƣợng, hiệu quả của hoạt động giáo dục pháp luật chƣa đồng đều, 

có nơi, có lúc hoạt động này vẫn còn mang tính hình thức, nặng về phong trào. Nội 

dung giáo dục còn rập khuôn, sao chép, chƣa phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp 

nhận của đối tƣợng, chƣa gắn với thực tiễn xã hội. Hình thức giáo dục pháp luật còn 

đơn điệu, thiếu hấp dẫn, một số hình thức không phù hợp với địa bàn, đối tƣợng; 

chƣa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển 

khai thực hiện. Nội dung giáo dục pháp luật hiện nay mới chỉ tập trung vào hệ thống 

pháp luật thực định, chƣa thực sự chú trọng tri thức pháp luật đời sống và tri thức 

tiến bộ của luật tục bản địa; Hình thức giáo dục pháp luật đơn điệu; có những hình 

thức giáo dục pháp luật mang tính xã hội hoá với sự đổi mới và sáng tạo nhƣng mới 

chỉ thực hiện thí điểm hoặc chỉ thực hiện đƣợc ở một số địa phƣơng có điều kiện 

thuận lợi, chƣa đƣợc triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn nhƣ tổ chức các phiên 

toà xét xử lƣu, cử cán bộ, công chức xuống cơ sở cùng sống, cùng lao động với 

ngƣời dân kết hợp thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân; các hình 

thức giáo dục pháp luật hiện đại chƣa đƣợc sử dụng triệt để, đặc biệt là việc ứng 

dụng một cách có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục pháp luật.  
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Thứ năm, hình thức giáo dục pháp luật trong thời gian qua ở Đắk Lắk tƣơng 

đối đa dạng, nhƣng quá trình tổ chức triển khai chƣa đồng bộ, chƣa đƣợc thƣờng 

xuyên và rộng khắp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về kỹ năng giáo dục pháp luật cho đồng bào 

dân tộc thiểu số bản địa. Chƣơng trình giáo dục pháp luật, các giáo trình, sách giáo 

khoa về pháp luật còn lạc hậu, chƣa thật sự cập nhật với các kiến thức mới, quy 

định mới của Hiến pháp và pháp luật. Chƣa có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, 

phổ biến pháp luật với kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, đối chiếu với tình 

hình thực hiện pháp luật trên địa bàn cụ thể, sự kết hợp giữa giáo dục pháp luật 

trong nhà trƣờng với các hoạt động thực tiễn cả các cơ quan thi hành pháp luật và 

áp dụng pháp luật chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Ngoài ra, địa bàn Đắk Lắk có hai 

thiết chế song song cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội nhƣng pháp luật chƣa đóng 

vai trò làm hình thành đƣợc các quy định mới tiến bộ trong luật tục nên không đáp 

ứng đƣợc thói quen điều chỉnh hành vi bằng luật tục của ngƣời bản địa. Theo số liệu 

thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong năm 2013, Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk xử 47 vụ án hình sự với 83 bị án ngƣời dân tộc thiểu số trong đó có 13 vụ 

với 32 ngƣời bị xét xử về tội phá rối an ninh, 8 vụ với 8 bị án vi phạm các quy định 

về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ. Hai tội này chiếm gần một phần 

hai số án đã xử, nhƣng điều đặc biệt cần chú ý ở đây là cả hai loại tội này không có 

trong luật tục. Trong 32 ngƣời bị xét xử về tội phá rối an ninh, trong quá trình xét 

xử mặc dù các bị cáo đều hối hận khi nhận thức đƣợc điều cấm của pháp luật, 

nhƣng họ đều nói rằng vì luật tục không có quy định cấm các thành viên trong cộng 

đồng ngƣời dân tộc tham gia tổ chức Fulrô! Nhƣ vậy, vấn đề đặt ra ở chỗ nếu pháp 

luật đi vào đời sống của ngƣời dân tộc làm cho họ hiểu đƣợc điều cấm của pháp 

luật, tự kiềm chế hành vi của mình, không vi phạm pháp luật. Sự kiềm chế này tạo 

thành thói quen ứng xử hàng ngày của ngƣời bản địa và đƣợc quy định trong luật 

tục thì hành vi vi phạm pháp luật của ngƣời dân tộc sẽ đƣợc hạn chế, tâm lý tôn 

trọng luật tục của ngƣời dân đƣợc phát huy và ý thức tuân thủ pháp luật của họ cũng 

từ đó đƣợc nâng cao. 
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3.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.2.3.1. Các nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, nƣớc ta đang trong quá trình chuyển đổi; hệ thống pháp luật còn 

thiếu tính ổn định; thể chế, chính sách đối với các vùng miền, địa bàn đối tƣợng đặc 

thù chƣa hoàn thiện và thiếu đồng bộ; thƣờng xuyên đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc ban hành mới, hệ thống pháp luật thực định chƣa tính đến những yếu tố đặc 

thù của các vùng miền, địa bàn, đối tƣợng; chƣa tƣơng xứng giữa mục tiêu chính 

sách đề ra với các điều kiện và nguồn lực bảo đảm thực hiện. 

Thứ hai, tỉnh Đắk Lắk có xuất phát điểm thấp; những năm qua bối cảnh phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc và của tỉnh Đắk Lắk gặp rất nhiều khó khăn, thiếu 

lợi thế cạnh tranh. Nền kinh tế của tỉnh phát triển thiếu ổn định, chƣa bền vững 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thiên tai, hạn hán ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

hoạt động sản xuất của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. 

Thứ ba, các thế lực thù địch vẫn không ngừng lợi dụng trình độ dân trí thấp, 

kinh tế ngƣời dân khó khăn, tình trạng đói nghèo, các vấn đề tôn giáo, dân tộc để 

kích động nhân dân, chia rẽ, lôi kéo để phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 

tỉnh, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Biên giới với 

Campuchia tồn tại những nguy cơ lớn, dễ dẫn đến bất ổn. 

Thứ tư, cơ chế phối hợp, lồng ghép giữa các cấp, các ngành, các nguồn lực 

bảo đảm cho hoạt động giáo dục pháp luật còn chƣa tốt. Chất lƣợng nguồn nhân lực 

của tỉnh thấp; phát triển chƣa tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ, thiếu nguồn tại chỗ 

để bổ sung. Chƣa có những nghiên cứu chuyên biệt về giáo dục pháp luật cho ngƣời 

dân Đắk Lắk trong bối cảnh dân cƣ hỗn hợp, đa dân tộc, lại có hai thiết chế pháp 

luật và luật tục bản địa cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội của cộng đồng ngƣời dân 

Đắk Lắk (cả về nội dung, hình thức, kỹ năng cụ thể). 

Thứ năm, tình trạng đói nghèo còn tƣơng đối phổ biến trong cộng đồng dân 

nhập cƣ và ngƣời dân tộc thiểu số bản địa sinh sống trên địa bàn vùng sâu, vùng xa 

của tỉnh, trong khi đó có một bộ phận ngƣời dân tộc thiểu số bản địa không đủ trình 

độ để tiếp cận, nắm bắt tri thức pháp luật và những tinh hoa trong khoa học kỹ 
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thuật, công nghệ mới để vận dụng vào đời sống, không phát huy đƣợc tiềm lực đất 

đai rộng lớn, màu mỡ và nguồn lao động dồi dào của tỉnh.  

3.2.3.2. Các nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, từ trƣớc tới nay chƣa có đƣờng hƣớng lý luận về giáo dục pháp luật 

đặc thù cho ngƣời dân Đắk Lắk về hài hoà mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục 

bản địa trong giáo dục pháp luật dẫn đến nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể, địa phƣơng và cá nhân về vị trí, vai trò của pháp luật và vị trí vai trò của 

luật tục trong quản lý xã hội còn chƣa đầy đủ. Mặt khác quan điểm bài trừ luật tục, 

“Pháp luật hoá Tây Nguyên” của chính quyền sở tại mặc dù đã đƣợc xoá bỏ nhƣng 

tàn dƣ của nó vẫn tồn tại trong nhận thức ngƣời dân gây ảnh hƣởng xấu trong cộng 

đồng ngƣời dân bản địa; 

Thứ hai, việc chỉ đạo hoạt động giáo dục pháp luật chƣa sát sao, quyết liệt; 

thiếu năng động, sáng tạo trong áp dụng, thậm chí còn trông chờ, ỷ lại vào chỉ đạo, 

hƣớng dẫn của cấp trên. Chƣa có cơ chế, chính sách xã hội hoá giáo dục pháp luật 

để thu hút nguồn nhân lực, nguồn kinh phí đầu tƣ của các loại đối tƣợng cho hoạt 

động giáo dục pháp luật.  

Thứ ba, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc trong tỉnh còn thấp, không 

đồng đều giữa các vùng miền đã kìm hãm tƣ duy độc lập, sáng tạo trong lao động, 

kìm hãm tƣ duy sản xuất lớn, nhất là tƣ duy làm giàu. Từ hạn chế nhận thức pháp 

luật dẫn đến không nhận thức đƣợc hết những điều cấm của pháp luật, nhẹ dạ cả tin; 

dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các tổ chức bạo loạn, phá rối an ninh, phá hoại 

chính sách đoàn kết của Nhà nƣớc ta và dẫn đến vi phạm pháp luật. 

Thứ tư, việc xác định mục tiêu, chủ thể, nội dung, hình thức giáo dục pháp 

luật chƣa linh hoạt, điều chỉnh thiếu kịp thời; trong một thời gian dài lại ít tổng kết, 

rút ra những kinh nghiệm hoạt động giáo dục hay làm bài học bổ ích phù hợp với 

điều kiện địa bàn và đặc trƣng của ngƣời dân trong tỉnh.  
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Kết luận Chƣơng 3 

1. Sự tồn tại của luật tục bản địa và pháp luật nhà nƣớc cùng điều chỉnh các 

quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống ngƣời dân Đắk Lắk tạo nên sự cộng hƣởng 

trong nhận thức của ngƣời dân nơi đây. Đối với nhóm cƣ dân bản địa với tƣ duy nổi 

trội là luật tục và ƣu tiên ứng xử theo luật tục; còn đối với nhóm dân nhập cƣ lại ƣu 

tiên ứng xử theo pháp luật. Thực trạng này không tránh khỏi sự xung đột giữa luật 

tục bản địa với pháp luật nhà nƣớc trong trƣờng hợp hai chế định này không phù 

hợp với nhau; nét đặc thù này phản ánh sự hiểu biết pháp luật của cƣ dân bản địa và 

sự hiểu biết tri thức luật tục bản địa của dân nhập cƣ ở Đắk Lắk còn nhiều hạn chế 

nên chƣa phát huy tối đa hiệu quả điều chỉnh xã hội của cả hai thiết chế này. Vì vậy 

hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk không đặt trong mối quan hệ 

hài hoà với giáo dục tri thức tiến bộ của luật tục bản địa thì coi nhƣ mới chỉ giáo 

dục một nửa. 

2. Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, cái nôi của văn hóa cồng 

chiêng, có địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa - xã hội đặc biệt quan trọng, không 

chỉ của khu vực Tây Nguyên mà còn đối với cả nƣớc. Với sự thống nhất trong đa 

dạng, phong phú của các nền văn hóa của các dân tộc cùng đoàn kết, gắn bó chung 

sống trên địa bàn tỉnh, Đắk Lắk cũng là nơi tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn, xung đột, cả 

về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đó là sự mâu thuẫn, xung đột và đấu tranh gay 

gắt giữa các yếu tố cũ và mới, giữa nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN và nền 

kinh tế tự nhiên tự cung, tự cấp; giữa vai trò tác động, quản lý của Nhà nƣớc và sự 

điều chỉnh của pháp luật với tự quản của cộng đồng và sự điều chỉnh các quan hệ 

cộng đồng của phong tục, tập quán mà biểu hiện tập trung nhất là luật tục của cƣ 

dân ngƣời dân tộc thiểu số bản địa ; giữa sự thống nhất về tƣ tƣởng trên nền tảng 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh với đặc điểm tâm lý của cộng đồng 

các dân tộc thiểu số; giữa cƣ dân bản địa với những ngƣời dân nhập cƣ. Đây cũng là 

địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ rất cao về tình trạng xung đột xã hội; cũng dễ dẫn 

đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thậm chí là địa bàn mà các 

thế lực thù địch thƣờng lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền 
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để kích động, gây sức ép đối với ta. Vì vậy, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk phải tính đến những đặc điểm đặc thù về địa chính trị, địa kinh tế, địa văn 

hóa – xã hội và tƣ tƣởng trên địa bàn tỉnh để giải quyết cho phù hợp. 

3. Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nƣớc, phát triển 

vùng kinh tế Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Đảng, Nhà nƣớc ta 

cũng nhƣ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Đắk Lắk đã rất quan tâm, chú 

trọng đến hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân nói chung, ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Nhiều chủ trƣơng, chính 

sách về giáo dục pháp luật đƣợc ban hành và đƣợc tổ chức triển khai thực hiện trong 

thực tế mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật của đồng bào 

đƣợc nâng lên, không chỉ ý thức đầy đủ và toàn diện hơn về các quyền con ngƣời, 

quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân mà còn biết sử dụng pháp luật để bảo vệ các 

quyền và lợi ích hợp pháp, tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội, đấu tranh, phòng 

ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tiến tới loại trừ các phong 

tục, tập quán lạc hậu trong luật tục bản địa, phát huy vai trò của tri thức luật tục tiến 

bộ, qua đó giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn trật tự xã hội; xây dựng ý 

thức, lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, so với yêu cầu 

phát triển của thực tiễn và tiềm năng của tỉnh, công tác giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk còn chƣa tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ, chƣa đạt đƣợc 

mặt bằng chung của cả nƣớc, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

này, cả khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố chủ quan vẫn là chính đòi hỏi phải 

tiếp tục quán triệt các quan điểm, đề ra các giải pháp thỏa đáng, giải quyết nguyên 

nhân dẫn đến những vƣớng mắc, bất cập. 
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CHƢƠNG 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CHO NGƢỜI DÂN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 

 

4.1. Bối cảnh thực tiễn phát triển đất nƣớc và tỉnh Đắk Lắk đòi hỏi phải tăng 

cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trong tỉnh 

4.1.1. Nhà nước pháp quyền XHCN và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động 

giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Một là, Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội và Hiến pháp nƣớc ta khẳng định nhất quán chủ trƣơng Nhà nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân là chủ và làm chủ, tất cả quyền lực nhà nƣớc 

thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 

nông dân và đội ngũ trí thức (Điều 2). Trong Nhà nƣớc pháp quyền XHCN tất cả 

các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc đều là ngƣời phục vụ và là 

ngƣời đày tớ trung thành của nhân dân, có trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân; tích cực, 

chủ động tự giác tiếp cận, tìm hiểu, học tập để nâng cao nhận thức pháp luật theo 

phƣơng châm làm nghề gì học nghề đó, nắm vững quy định pháp luật trên lĩnh vực 

đó. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải là một tuyên truyền viên, báo cáo viên 

pháp luật tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thuyết 

phục, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật; cùng với nhân dân tổ 

chức thực thi pháp luật, kiểm thảo tính đúng đắn của các quy định pháp luật trong 

thực tiễn đời sống để nhân rộng, phát hiện những vƣớng mắc, bất cập, những quy 

định không khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị việc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Mọi hoạt động 

của Nhà nƣớc, của cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc đều chịu sự kiểm tra, 

giám sát của nhân dân, không có lợi ích nào khác ngoài phục vụ lợi ích tốt nhất của 

nhân dân. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát 
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giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ 

pháp. Nhà nƣớc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhâṇ, tôn 

trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con ngƣời , quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân 

giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi ngƣời có cuộc sống ấm no, tự do, 

hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện (Điều 3). Quyền con ngƣời, quyền công dân 

chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trƣờng hợp cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng 

(Điều 14 Hiến pháp). Đây là những giá trị rất cao quý mà chỉ trong một Nhà nƣớc pháp 

quyền XHCN mới có đủ những điều kiện, cả khách quan và chủ quan cho việc bảo đảm 

thực thi trên thực tế. Các giá trị đó tác động đến tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà 

nƣớc. Đối với cơ quan lập pháp, giá trị đó thể hiện trƣớc hết ở quan điểm tiếp cận lợi ích 

của con ngƣời trong hoạt động lập pháp, bảo đảm để hoạt động đó xuất phát từ lợi ích 

của ngƣời dân, của đối tƣợng điều chỉnh pháp luật, bảo đảm để các quy định của pháp 

luật phải phù hợp với Hiến pháp. Đối với các cơ quan hành pháp, tƣ duy pháp quyền cần 

đƣợc xác lập thông qua việc triệt để khắc phục hiện tƣợng can thiệp sâu vào hoạt động 

kinh doanh, vào đời sống và các quan hệ dân sự, công khai, minh bạch trong các vấn đề 

quản lý ngân sách, tài sản công, đấu thầu, cấp phép; triệt để khắc phục thái độ quan liêu, 

hách dịch, sách nhiễu. Đối với các cơ quan tƣ pháp, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của 

ngƣời dân cần đƣợc coi là ƣu tiên số một trong giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ các 

cơ quan tƣ pháp. Điều đó đã đƣợc đặt ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 

của Bộ Chính trị: “Đòi hỏi của công dân và xã hội đối với các cơ quan tƣ pháp ngày càng 

cao; cơ quan tƣ pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong bảo vệ công lý, quyền 

con ngƣời”[5]. Để bảo đảm quyền tiếp cận công lý của công dân, làm cho nền tƣ pháp 

thực sự là chủ thể duy trì và bảo vệ công lý, ở nƣớc ta hiện nay cần có sự đột phá trong tƣ 

duy pháp luật, nhằm hƣớng tới việc cấu trúc lại hệ thống tƣ pháp với việc coi bảo vệ 

công lý và quyền con ngƣời làm mục tiêu số một của các cơ quan tƣ pháp.  

Hai là, đi cùng với việc ghi nhận các quyền, Hiến pháp còn thiết lập các điều 

kiện bảo đảm nhƣ: “Ngƣời bị buộc tội đƣợc coi là không có tội cho đến khi đƣợc 

chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực 
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pháp luật. Ngƣời bị buộc tội phải đƣợc Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật 

định, công bằng, công khai. Không ai bị kết an hai lần về một tội phạm” (Điều 31). 

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công 

dân (Điều 102). Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử đƣợc bảo đảm. Chế độ xét xử 

sơ thẩm, phúc thẩm đƣợc bảo đảm (Điều 103). Đây là những tƣ tƣởng rất tiến bộ, 

tác động trực tiếp đến giáo dục pháp luật đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, nhận diện 

và thể chế hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nƣớc. Trong bối cảnh đó đòi 

hỏi công tác giáo dục pháp luật một mặt phải hƣớng đến đông đảo ngƣời dân trong 

xã hội, mặt khác, phải quan tâm đến nhóm yếu thế, dễ bị tổn thƣơng trong xã hội để 

bảo đảm sự công bằng, bình đẳng cho mọi ngƣời. Đó vừa là sự thống nhất trong đa 

dạng, vừa chứa đựng những mâu thuẫn đòi hỏi phải giải quyết triệt để và thấu đáo 

để phát huy đầy đủ các quyền, tự do của mỗi ngƣời.  

Ba là, trong Nhà nƣớc pháp quyền XHCN, Nhà nƣớc tổ chức và hoạt động 

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật (Điều 8); quản lý xã hội bằng pháp luật. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy là lực lƣợng lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội nhƣng phải 

gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, 

chịu trách nhiệm trƣớc Nhân dân về nhƣ̃ng quyết điṇh của mình . Các tổ chức của 

Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 

và pháp luật (Điều 4). Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam , các tổ chức thành viên của Mặt 

trâṇ và các tổ chức xã hội khác hoaṭ đôṇg trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luâṭ 

(Điều 9). Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công 

cộng (Điều 46). Ngƣời nƣớc ngoài cƣ trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và 

pháp luật Việt Nam (Điều 48). Có thể nói, với các quy định này thì mọi pháp nhân 

và thể nhân, kể cả các pháp nhân công quyền khi đã sinh sống và hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; chịu sự 

quản lý, tác động của pháp luật. Đặc biệt, trong hệ thống pháp luật đó, Hiến pháp là 

luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp 

với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý (Điều 119). Trong Nhà 
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nƣớc pháp quyền, để Hiến pháp và pháp luật đƣợc thực thi nghiêm chỉnh và thống 

nhất trong cả nƣớc thì điều kiện tiên quyết phải có là mọi ngƣời đều phải biết đƣợc 

các quy định của Hiến pháp và pháp luật, phải có quyền đƣợc thông tin pháp luật, 

dễ dàng tiếp cận với hệ thống pháp luật ngay tại cơ sở. Khi đã có tri thức hiểu biết 

về Hiến pháp và pháp luật, ngƣời dân không chỉ biết đƣợc giới hạn hành vi mà mình 

đƣợc thực hiện, mà còn biết đƣợc giới hạn quyền và khả năng gánh vác các nghĩa 

vụ công dân. Trong Nhà nƣớc pháp quyền đó, đúng nhƣ nhận xét của một nhà 

nghiên cứu về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: “Dân không biết luật mà trừng trị dân là một 

nền pháp trị bạo ngƣợc”. Nói cách khác, muốn dân tuân thủ, tự giác chấp hành pháp 

luật thì phải có các biện pháp để dân biết quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Muốn vậy, điều kiện tất yếu là phải tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho mỗi ngƣời 

dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng nhƣ ngƣời có kiến thức hạn 

chế hoặc là ngƣời dân tộc thiểu số.  

Bốn là, Nhà nƣớc pháp quyền không phải là nhà nƣớc pháp trị, nghĩa là Nhà 

nƣớc không thể chỉ dùng pháp luật để áp đặt một cách duy ý chí đối với các chủ thể 

trong toàn xã hội - mà Nhà nƣớc pháp quyền phải đƣợc xây dựng trên cơ sở xã hội 

dân sự tích cực và lành mạnh. Muốn vậy, cần phải giải quyết tốt các mối quan hệ 

giữa nhà nƣớc và công dân, mối quan hệ giữa pháp luật và đời sống, giữa pháp luật 

và đạo đức, phong tục tập quán của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có 

mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở Đắk 

Lắk. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định sẽ không thể xây dựng thành công nhà 

nƣớc pháp quyền XHCN và có đƣợc một xã hội dân sự lành mạnh khi vẫn còn một 

bộ phận công dân ngƣời dân tộc thiểu số vẫn phải chịu sự ràng buộc của những 

phong tục tập quán lạc hậu, khi vẫn còn bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chƣa 

nhận thức đầy đủ, thấu đáo về pháp luật. Qua thực trạng đời sống pháp luật của 

ngƣời dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk hiện nay cho thấy nhận thức pháp luật của đồng 

bào chƣa thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 

Việt Nam XHCN. Để khắc phục tình trạng này nhằm cải thiện tốt mối quan hệ giữa 
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pháp luật và luật tục dân tộc thiểu số. Pháp luật phải giữ vị trí chủ đạo động trong việc 

tiếp cận đời sống của ngƣời dân, xây dựng trong ý thức của họ các tƣ tƣởng chủ đạo về 

nhà nƣớc pháp quyền, về xã hội công dân mà Nhà nƣớc ta đang phấn đấu để đạt tới.  

Năm là, yêu cầu tất yếu đặt ra là cùng với việc ghi nhận quyền, điều kiện tiên 

quyết để thực hiện có hiệu quả các quyền đó trên thực tế thì phải thiết lập các cơ chế 

bảo đảm, bảo vệ các quyền. Đây cũng là yêu cầu khách quan từ chính đòi hỏi của hệ 

thống pháp luật đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc trong 

việc tổ chức thực thi pháp luật, nhất là trong điều kiện hệ thống pháp luật ngày càng 

hoàn thiện và đi sâu điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Nhƣ vậy, giáo dục pháp luật 

trong Nhà nƣớc pháp quyền cần phải đƣợc tiếp cận ở mức độ giáo dục nhận thức 

mới về pháp luật, giáo dục để tạo ra và củng cố các quan điểm pháp lý mới nhằm 

đáp ứng các yêu cầu của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền XHCN 

và của quá trình hội nhập theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Đây là một nội dung 

giáo dục pháp luật lớn, song song với việc giáo dục nhằm chuyển tải các quy định, các 

văn bản pháp luật đã và đang đƣợc quan tâm chú trọng triển khai thực hiện trong thời 

gian vừa qua.  

Sáu là, Nhà nƣớc pháp quyền XHCN cũng đòi hỏi quyền lực nhà nƣớc phải bị 

kiểm soát, giám sát chặt chẽ để tuân theo đúng pháp luật, hoạt động trong khuôn 

khổ Hiến pháp và pháp luật; tránh tình trạng tùy tiện, lạm quyền để xâm hại các 

quyền con ngƣời, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Đây là tƣ tƣởng rất tiến 

bộ, lần đầu tiên đƣợc ghi nhận, đƣợc cụ thể hóa trong Hiến pháp và pháp luật về tổ 

chức bộ máy nhà nƣớc. Để kiểm soát Nhà nƣớc, ngoài cơ chế kiểm soát bên trong, 

bởi chính quyền lực nhà nƣớc thông qua các cơ quan nhà nƣớc thì điều kiện cần 

thiết nhất là phải huy động sự tham gia vào cuộc của các thiết chế xã hội và các cá 

nhân công dân. Đặc biệt, để việc kiểm soát đƣợc chặt chẽ, đúng pháp luật ngƣời dân 

không thể không có tri thức pháp luật, đó là chƣa nói đến việc tham gia xây dựng, 

thi hành và bảo vệ bản Hiến pháp của chính mỗi ngƣời dân. Đây cũng là yêu cầu 

khách quan, có tính tất yếu tác động đến việc phải tiếp tục đổi mới giáo dục pháp 

luật để chuẩn bị những điều kiện cần thiết, cả về nhận thức, đến hành vi cụ thể của 
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mỗi ngƣời dân trƣớc khi họ quyết định tham gia vào các quan hệ xã hội, thực thi các 

quyền và nghĩa vụ công dân đƣợc luật quy định. 

Bảy là, Nhà nƣớc pháp quyền XHCN đòi hỏi phải đƣa ngƣời dân tộc thiểu số 

nói chung, ngƣời dân tộc thiểu số bản địa ở Đăk Lắk nói riêng vào đời sống Nhà 

nƣớc và pháp luật; phải giáo dục, vận động, thuyết phục để đồng bào thấy đƣợc 

những giá trị ƣu việt, tiến bộ mà Nhà nƣớc và pháp luật mang lại cho mỗi ngƣời 

dân. Để từ đó đồng bào ý thức đầy đủ về mục tiêu xây dựng một Nhà nƣớc pháp 

quyền chính là mục tiêu chung của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, trong 

đó có quyền và lợi ích của họ. Hiện nay, ở Đắk Lắk vẫn còn tình trạng ngƣời dân, 

nhất là nhóm cƣ dân ngƣời bản địa và ngƣời nhập cƣ sinh sống trong các buôn làng 

xa xôi, hẻo lánh thƣờng quan tâm đến cuộc sống mƣu sinh hàng ngày mà ít chú 

trọng đến đời sống Nhà nƣớc và pháp luật, thậm chí thờ ơ, bàng quan. Vì vậy, để 

đạt đƣợc mục tiêu trên đây, khi đƣa pháp luật vào trong buôn làng ngƣời dân tộc 

thiểu số bản địa và thôn của ngƣời nhập cƣ phải có những hành động rất cụ thể, nhất 

là của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nƣớc trong việc tiếp cận đời sống hàng 

ngày của ngƣời dân. Một tƣ tƣởng lớn đi vào cuộc sống của ngƣời dân tộc thiểu số 

bản địa và ngƣời nhập cƣ hỗn hợp không thể chỉ bằng pháp luật, mà còn bằng nhiều 

con đƣờng khác nhau nhƣ: xây dựng quan niệm đạo đức, phong tục tập quán theo 

định hƣớng chung của Nhà nƣớc. Từng bƣớc hình thành trong ý thức của ngƣời dân  

thói quen suy nghĩ gắn liền lợi ích cá nhân, buôn làng với lợi ích chung của toàn xã 

hội. Từ đó hình thành trong luật tục  bản địa các quy định mang tính định hƣớng về 

mục tiêu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam trong tƣơng lai. 

Tám là, Nhà nƣớc pháp quyền XHCN đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng, hài hòa 

mối quan hệ giữa luật pháp của Nhà nƣớc với luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong đó có luật tục của dân tộc thiểu số bản địa ở Đắk lắk. Lý luận và thực tiễn đã 

khẳng định luật tục khi đƣợc hình thành nên từ luồng tƣ tƣởng mới - tƣ tƣởng theo định 

hƣớng xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN nó sẽ là công cụ hữu hiệu nhất để thực 

thi pháp luật trong phạm vi buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số. Nó là công cụ để cải 

thiện tƣ tƣởng sai lệch của một số thành viên trong cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số bị 
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lực lƣợng phản động Fulrô lƣu vong lôi kéo trong thời gian qua. Vì vậy, Nhà nƣớc phải 

có cơ chế rõ ràng trong áp dụng luật tục để giải quyết các vụ việc cụ thể phát sinh trong 

buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số, từ đó tạo nên sự hài hòa giữa pháp luật với luật tục 

bản địa. Đặc biệt, phải có cơ chế để các quy định tiến bộ của luật tục tuy chƣa đƣợc 

pháp luật ghi nhận nhƣng cũng phải đƣợc tất cả các công dân trong xã hội tôn trọng để 

giúp ngƣời dân tộc thiểu số cảm nhận đƣợc sự bình đẳng dân tộc, tránh tƣ tƣởng kỳ thị 

dân tộc, bài trừ luật tục, tạo kẽ hở cho lực lƣợng phản động lƣu vong chống phá chính 

sách đoàn kết của Nhà nƣớc ta.  

4.1.2. Nền kinh tế thị trường và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động giáo dục 

pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Chủ trƣơng phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, gắn tăng 

trƣởng kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, 

chính sách xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật, gắn kết phát triển kinh tế - xã 

hội với bảo đảm an ninh quốc phòng, kết nối phát triển kinh tế đất nƣớc với phát 

triển kinh tế vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk là một chủ trƣơng nhất quán kể từ 

thời kỳ đổi mới đến nay. Chủ trƣơng này đã và đang tác động trực tiếp đến địa bàn 

vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và chi phối các lĩnh vực chính 

trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nƣớc và từng địa phƣơng. 

Trong điều kiện đó đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu lại nền kinh tế, sắp 

xếp lại các thành phần kinh tế để phát huy tiềm năng, thế mạnh; khắc phục những 

hạn chế, yếu kém của chính nền kinh tế để đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm; nâng 

cao hiệu quả hoạt động đầu tƣ. Bối cảnh đó đã và đang tác động trực tiếp đến tỉnh 

Đắk Lắk đòi hỏi phải có sự thay đổi từ tƣ duy của nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự 

cấp sang nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trƣờng với sự cạnh tranh gay gắt, không 

khoan nhƣợng, với những thời cơ và kèm theo là những nguy cơ, những rủi ro, tác 

động tiêu cực từ thị trƣờng đòi hỏi phải chuẩn bị cho mỗi ngƣời tƣ duy, nhận thức 

về những chuẩn mực, quy tắc của nền kinh tế thị trƣờng với những luật chơi do kẻ 

mạnh áp đặt để không bị thiệt thòi; kiểm soát và hạn chế những rủi ro nảy sinh từ 

nền kinh tế thị trƣờng. 
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Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trƣờng, các chủ thể đều bình đẳng trƣớc pháp 

luật, có cơ hội và điều kiện nhƣ nhau trong tiếp cận, khai thác và sử dụng các thị 

trƣờng phù hợp với điều kiện, khả năng và năng lực tham gia của mình. Cùng với 

việc bảo đảm công bằng xã hội, kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN đòi hỏi Nhà 

nƣớc và xã hội phải có chính sách quan tâm đến các nhóm đối tƣợng yếu thế, dễ bị 

thổn thƣơng trong xã hội. Nhóm đối tƣợng này phải đƣợc quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ 

đặc biệt từ phía Nhà nƣớc và xã hội để bảo đảm công bằng với chủ thể khác, trong 

đó trách nhiệm trƣớc hết và chủ yếu thuộc về Nhà nƣớc và đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nƣớc. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, Nhà nƣớc và xã hội phải tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc tiếp cận, tham gia và là đối 

tƣợng thụ hƣởng các giá trị mà nền kinh tế đó mang lại; cần chi tiết hóa các văn bản 

pháp luật về kinh doanh nhƣ: Luật thƣơng mại, Luật doanh nghiệp, các văn bản quy 

định về kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình…, dịch thành tiếng các dân tộc thiểu 

số và truyền bá rộng rãi vào các buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số. Quá trình tham 

gia kinh tế thị trƣờng, ngƣời dân tộc hiểu đƣợc quyền tự do bình đẳng trong kinh 

doanh, hiểu đƣợc quyền dân chủ cởi mở trong đời sống chính trị. Đặc biệt tham gia 

kinh tế thị trƣờng, sẽ có sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế của ngƣời dân tộc thiểu 

số, đòi hỏi phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học, công nghệ; chuyển 

tải từ nền kinh tế tự nhiên, săn bắt, hái lƣợm sang nền kinh tế hàng hóa, khi đó. đời 

sống kinh tế của ngƣời dân tộc sẽ đƣợc nâng cao. Tính sáng tạo năng động trong 

cuộc sống của ngƣời dân tộc có điều kiện phát sinh. Sự say mê lao động sẽ tạo nên 

thói quen ứng xử hàng ngày của họ. Mặt khác, kinh tế thị trƣờng tạo cho ngƣời dân 

tộc thiểu số tiếp cận với nền khoa học công nghệ mới, đòi hỏi phải nâng cao trình 

độ văn hóa, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của dân tộc mình và của chính bản thân 

mình và gia đình mình. Đây là môi trƣờng tốt cho việc nảy sinh phong tục tập quán 

tốt đẹp đƣợc ghi nhận trong luật tục và trở lại phục vụ cuộc sống của ngƣời dân. Để 

tồn tại và phát triển đƣợc trong nền kinh tế thị trƣờng ngƣời dân Đắk Lắk cần đƣợc 

trang bị tri thức pháp luật trong lĩnh vực này đặt trong sự hài hoà với tri thức tiến bộ 
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của luật tục bản địa. Đây là một thách thức lớn cho hoạt động giáo dục pháp luật ở 

Đắk Lắk. Vì vậy hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk cần phải 

đƣợc thực hiện theo chính sách xã hội hoá để huy động mọi nguồn lực về ngƣời và 

cơ sở vật chất ở nhiều chủ thể khác nhau cùng tham gia vào hoạt động này.   

4.1.3. Chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra 

đối với hoạt động giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Bƣớc vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc ta thực hiện nhất quán chính 

sách đối ngoại tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trên nền tảng đƣờng lối đối 

ngoại độc lập , tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ; đa phƣơng hóa , đa 

dạng hóa quan hê ̣ , chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn 

trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 

của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chƣơng Liên hợp quốc và điều ƣớc 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin 

cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân 

tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 

trên thế giới. Đƣờng lối đối ngoại đó đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực 

khác nhau của đời sống xã hội, trong đó có đời sống của ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bối cảnh đó đòi hỏi phải có những đổi mới trong nhận thức, tƣ tƣởng về giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân; biết tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm tiến bộ của một 

số nƣớc, rút ra bài học kinh nghiệm và tìm hƣớng đi phù hợp nhất với điều kiện 

thực tiễn Việt Nam. 

4.1.4. Định hướng phát triển vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk và vấn đề đặt ra 

đối với giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Một là, định hƣớng phát triển vùng kinh tế Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk đòi 

hỏi hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải đƣợc đặt trong 

tổng thể các giải pháp đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân nói chung, giải 

quyết trong mối quan hệ và liên kết với vùng Tây Nguyên nói chung. 

Hai là, sự ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố 

quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của toàn vùng và là cơ sở để xây dựng, 
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củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, cần phải có quan điểm, chính sách, giải 

pháp đúng đắn để đầu tƣ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh; đồng thời phải có chính sách đầu tƣ 

thoả đáng cho hoạt động giáo dục pháp luật; coi trọng tính đặc thù, đặc điểm, tâm 

lý, phong tục, tập quán dân tộc khi xây dựng các đề án, chƣơng trình giáo dục pháp 

luật cho ngƣời dân trong tỉnh nhằm giúp ngƣời dân dễ dàng tiếp cận tri thức pháp 

luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói 

riêng trong giai đoạn mới. Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng hạ tầng nông thôn; bảo đảm 

cho tất cả các xã, buôn làng có đƣờng giao thông đi lại cả hai mùa, có điện, hệ 

thống cấp nƣớc, trƣờng học, trạm xá, bƣu điện văn hóa và các cơ sở dịch vụ sản 

xuất thiết yếu tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt động giáo dục pháp luật và các hoạt động 

văn hoá xã hội khác của ngƣời dân.. 

4.1.5. Hoạt động giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk phải được thực 

hiện theo chủ trương xã hội hoá giáo dục pháp luật của nhà nước 

Xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật đòi hỏi sự chuyển hoá hoạt động này 

từ một số cơ quan, đơn vị, tổ chức chuyên môn sang thành hoạt động của toàn dân; 

hay nói cách khác là sự chuyển hoá hoạt động này từ tính chất cá nhân sang tính 

chất xã hội. Mục tiêu xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật nhằm huy động mọi 

nguồn lực về ngƣời, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động này đạt đƣợc 

hiệu quả tối ƣu. Đặc biệt đối với hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk 

Lắk, một tỉnh có nhiều nét đặc thù về tự nhiên và xã hội nhƣ đã phân tích trên đây 

thì chỉ có xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật, coi hoạt động này là nhiệm vụ 

chung của toàn dân thì hiệu quả mới đạt đƣợc nhƣ mong muốn 

Thực hiện xã hội hoá giáo dục pháp luật, Nhà nƣớc cần giữ vai trò trung tâm, 

có chính sách thu hút các nguồn lực về ngƣời và thu hút các nguồn kinh phí trong 

nhân dân để tham gia hoạt động này; Đối với nguồn lực về ngƣời, ngoài các chủ thể 

giáo dục pháp luật truyền thống cần huy động lực lƣợng thanh niên tình nguyện 

đông đảo của tỉnh; lực lƣợng già làng trƣởng buôn, ngƣời có uy tín trong các dòng 

họ; đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, các chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại cùng 



 

134 
 

 

tham gia hoạt động giáo dục pháp luật, với phƣơng châm ngƣời có tri thức pháp luật 

ở lĩnh vực nào thì truyền tải kiến thức đó cho nhân dân; Đối với ngƣời dân có trách 

nhiệm chủ động  tự học hỏi để tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật phục vụ đời 

sống; ngoài ra có trách nhiệm chung với cộng đồng trong việc truyền tải kiến thức 

pháp luật mà mình có, chẳng hạn ngƣời biết nhiều truyền cho ngƣời biết ít; ngƣời 

biết ít truyền cho ngƣời chƣa biết. Khi ngƣời dân đã tự giác tham gia hoạt động này 

thì nguồn kinh phí cũng sẽ đƣợc các chủ thể giáo dục pháp luật cân đối tự huy động 

một cách hợp lý theo phƣơng châm Nhà nƣớc và nhân dân cùng có lợi.     

4.2. Quan điểm tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

4.2.1.  Giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk cần gắn kết để thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đối 

với khu vực Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk 

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc về giáo dục pháp luật, Gắn hoạt động giáo dục pháp luật với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên và 

tỉnh Đắk Lắk cũng nhƣ thực hiện chủ trƣơng, chính sách, quy định pháp luật gắn 

với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm sự gắn kết giữa 

công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật; 

giữa phạm vi tác động, điều chỉnh của pháp luật với tác động, điều chỉnh của các 

quy phạm xã hội khác mà trọng tâm là luật tục bản địa (Ê Đê, M‟nông). 

4.2.2. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật, kết hợp giáo dục pháp luật 

với giáo dục đạo đức, luật tục, giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng 

Giáo dục pháp luật là hoạt động giáo dục toàn diện, có tính hệ thống vì thế phải 

đƣợc kết hợp và thực hiện một cách đồng bộ với nhiều hình thức, phối hợp với giáo dục 

tƣ tƣởng chính trị, đạo đức lối sống để hình thành nhân cách; để xây dựng và hình thành 

con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, hƣớng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh 

thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, qua đó góp phần xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền 

tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát 
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triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. Hơn nữa, con ngƣời sinh ra trong môi trƣờng cùng một lúc bị tác 

động chi phối bởi 03 môi trƣờng gia đình, nhà trƣờng và xã hội, vì thế cần quán triệt và 

thực hiện đầy đủ nguyên tắc này để bảo đảm tính hệ thống và toàn diện trong hoạt động 

giáo dục pháp luật, cũng nhƣ sự bổ khuyết cho nhau để kế thừa những thành tựu, ƣu 

điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. 

4.2.3. Dựa trên nhu cầu, phù hợp với đặc điểm cư dân, đặc thù địa bàn, trình độ 

dân trí của tỉnh Đắk Lắk. 

Do nguồn lực rất có hạn, cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trong khi nhu cầu, 

mong muốn của ngƣời dân trong tỉnh và của xã hội là rất lớn. Vì vậy, hoạt động 

giáo dục pháp luật cần phải quán triệt và thực hiện nguyên tắc dựa trên nhu cầu, gắn 

với nhu cầu thực tế của ngƣời dân, phải có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung phù 

hợp đặc điểm, trình độ dân trí của mỗi nhóm dân cƣ. Việc thực hiện hoạt động giáo 

dục pháp luật cần phải tính đến sự tác động của các nhân tố khách quan và chủ 

quan, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng trong mối quan hệ với 

cả nƣớc, có nhƣ vậy hoạt động giáo dục pháp luật mới thực sự thiết thực, cần thiết 

đối với mỗi ngƣời; mới tránh đƣợc sự lãng phí không cần thiết, cả về thời gian và 

tiền bạc, cả của chủ thể giáo dục và đối tƣợng giáo dục trong quá trình tổ chức hoạt 

động giáo dục pháp luật.  

Việc đổi mới giáo dục pháp luật phải phù hợp với điều kiện địa bàn, đối tƣợng 

cũng nhƣ các tác động ảnh hƣởng, nhất là từ những phong tục tập quán, luật tục bản 

địa, với phƣơng pháp khéo léo và phù hợp với trình độ hiểu biết của họ; có tính đến 

những điều kiện đặc thù, đến yêu cầu phát triển của tỉnh Đắk Lắk, kế thừa những 

thành tựu đã đạt đƣợc; khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập, dự báo và định 

hƣớng phát triển cho phù hợp với xu hƣớng vận động, phát triển của thực tiễn, bảo 

đảm tính khả thi. 

4.2.4. Tham khảo kinh nghiệm các nước trong khu vực ASEAN và một số nước 

trên thế giới về giáo dục pháp luật cho người dân  

Đây là một quan điểm rất quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục pháp 

luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. Quan điểm này đòi hỏi mọi thể chế, chính sách về 
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phổ biến, giáo dục pháp luật khi đƣợc ban hành và đi vào điều chỉnh xã hội phải 

xuất phát từ thực tiễn và dựa trên cơ sở nhu cầu, mong muốn của đông đảo nhân 

dân; lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính đúng đắn và mức độ phù hợp 

của kế hoạch. Quan điểm này đòi hỏi hoạt động giáo dục pháp luật phải bảo đảm sự 

kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giữa học với hành, giữa tri thức với kỹ 

năng, giữa quá khứ với hiện tại và tƣơng lai để hình thành nên phẩm chất toàn diện 

của mỗi ngƣời sau khi đƣợc giáo dục. Ngoài ra, trong quá trình hội nhập, hoạt động 

giáo dục pháp luật của Việt Nam nói chung và giáo dục pháp luật cho ngƣời dân 

Đắk Lắk nói riêng cũng phải từng bƣớc tiếp cận đến những chuẩn mực quốc tế, hòa 

cùng xu hƣớng phát triển của thời đại; tiếp cận những giá trị tiến bộ đƣợc nhân loại 

thừa nhận một cách có chọn lọc phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế Việt 

Nam; phải nắm bắt đƣợc thời cơ, xu hƣớng vận động, biến đổi trong mô hình giáo 

dục pháp luật của các nƣớc trong khu vực ASEAN và một số nƣớc khác về giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tránh rơi vào sai lầm 

mà các nƣớc đi trƣớc đã trải qua và đã phải trả giá. 

4.2.5. Xác định người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, và người 

dân nhập cư sinh sống trên địa bàn tỉnh làm trung tâm khi xây dựng, thực hiện 

các chính sách và triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật 

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và dài hạn khi đƣợc xây 

dựng cần phải bám sát nhu cầu giáo dục pháp luật của ngƣời dân trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là nhu cầu đƣợc tiếp nhận tri thức pháp luật của cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu 

số bản địa, và cƣ dân nhập cƣ từ 2000 đến 2015 sống trên đại bàn tỉnh; dự liệu đầy 

đủ các nguồn lực và điều kiện bảo đảm cho tƣơng xứng với mục tiêu, yêu cầu 

nhiệm vụ đƣợc đề ra. Cần nghiên cứu xây dựng Kế hoạch theo hƣớng lấy đối tƣợng 

chính là hai nhóm ngƣời cần thụ hƣởng tri thức pháp luật đã phân tích trên đây làm 

trung tâm, khuyến khích họ tham gia xây dựng, tổ chức thực thi các chƣơng trình, 

kế hoạch cho hoạt động giáo dục pháp luật. Đồng thời tham gia tổ chức thực hiện 

các chƣơng trình, kế hoạch đó, coi đó là công việc của chính mình chứ không phải 
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của ngƣời khác để từ đó đóng góp sức ngƣời, sức của cho hoạt động này, coi đây là 

công việc tự thân, hàng ngày của mỗi ngƣời dân. 

Đặc biệt, cần hạn chế các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời dân tộc 

thiểu số bản địa đƣợc tham gia ngày càng đông đảo vào các công việc của Nhà nƣớc 

và xã hội dƣới các hình thức nhƣ: tham gia bầu, bãi miễn đại biểu dân cử, góp ý 

kiến vào các chính sách pháp luật nhà nƣớc, giám sát hoạt động của các cơ quan 

nhà nƣớc, góp ý kiến kiến nghị về việc làm trong sạch bộ máy cơ quan nhà nƣớc. 

Trên thực tế hoạt động này đã đƣợc thực hiện ở buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số 

bản địa trong thời gian qua, nhƣng chủ yếu nặng về hình thức. Tham gia các hoạt 

động này, ngƣời dân tộc thiểu số bản địa có điều kiện tiếp cận với các tri thức pháp 

luật, tiếp cận với các cơ quan nhà nƣớc. Trình độ hiểu biết xã hội của ngƣời dân tộc 

từ đó đƣợc nâng lên, nhận thức về tự nhiên, về xã hội, về pháp luật đƣợc mở rộng. 

Tƣ tƣởng phụ thuộc thiên nhiên, phụ thuộc thần linh của ngƣời dân tộc cũng từ đó 

đƣợc bài trừ. Tƣ tƣởng mới tiến bộ xuất hiện trở thành thói quen ứng xử hàng ngày 

của ngƣời dân tộc. Đó là môi trƣờng hình thành nên các quy định mới tiến bộ trong 

luật tục. Tuy nhiên, cần lƣu ý các hình thức, phƣơng thức giáo dục pháp luật tác 

động lên nhận thức của ngƣời dân Đắk Lắk cần phải đƣợc thực hiện theo một trật tự 

quy định của pháp luật, không quyết liệt ồn ào và luôn phải xác định là quá trình lâu 

dài bền bỉ, tránh áp đặt làm phát sinh tâm lý đối phó pháp luật trong ngƣời dân. 

4.2.6. Gắn kết giữa giáo dục pháp luật và giáo dục luật tục bản địa (Ê Đê, M’nông) 

Đây là một trong những quan điểm rất quan trọng phải đƣợc quán triệt, thực hiện 

đầy đủ trong quá trình đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk cả hiện 

nay và lâu dài vì không giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ rất khó để gắn kết ngƣời dân 

tộc thiểu số bản địa vào đời sống Nhà nƣớc và pháp luật. Quan điểm này xuất phát từ 

yêu cầu của việc phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sự điều chỉnh của pháp luật 

với quá trình điều chỉnh của luật tục bản địa trong đời sống ngƣời dân trong tỉnh thời 

gian qua. Sau năm 1975, khi Nhà nƣớc tuyên bố thực hiện quản lý, điều hành xã hội 

bằng pháp luật, có ý kiến cho rằng luật tục chỉ còn là một giá trị văn hóa dân gian 

của thời quá khứ, không còn giá trị ứng dụng trong đời sống, trong quản lý xã hội 
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của cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số bản địa. Vì thế, trong xã hội mới, luật tục phải 

lùi về quá khứ nhƣờng chỗ cho pháp luật nhà nƣớc trong việc điều chỉnh mọi hành 

vi của cộng đồng ngƣời bản địa! Đã có ý kiến đặt tên cho loại quan điểm này là 

quan điểm “pháp luật hóa Tây Nguyên”, thể hiện một cách nhìn thiếu chính xác và 

phiến diện trong tƣ duy chính trị về quản lý xã hội trong giai đoạn đầu mới giải 

phóng Tây Nguyên. Trên thực tế, luật tục vẫn tồn tại với tính hợp lý riêng của nó 

trong quản lý điều hành xã hội đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nơi đây; 

vẫn có chỗ đứng bên cạnh pháp luật, cùng với pháp luật và các quy phạm xã hội 

khác, duy trì sự ổn định trong đời sống của các tộc ngƣời ở đây. Tuy nhiên, thực 

tiễn cũng cho thấy luật tục chỉ là công cụ bổ trợ cho pháp luật, không thể đảm nhận 

vai trò chủ đạo trong việc tạo nên các quy tắc ứng xử trong xã hội hiện đại, bởi lẽ 

trong đời sống hiện đại nhiều quan hệ xã hội mới phát sinh đã vƣợt qua khỏi giới 

hạn của những phong tục, tập quán của dân tộc thiểu số bản địa, khi đó luật tục tỏ rõ 

sự hạn chế, không đủ khả năng điều chỉnh xã hội trong điều kiện mới; đó là lúc 

pháp luật thể hiện vai trò chính trong quản lý nhà nƣớc mà luật tục chỉ là công cụ bổ 

trợ mà thôi. Trong hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk cần nhất 

quán quan điểm pháp luật giữ vai trò chủ đạo trong quản lý, điều hành xã hội, đồng 

thời tôn trọng, ghi nhận và kế thừa giá trị tiến bộ của luật tục bản địa. Tổ chức tốt 

hoạt động giáo dục pháp luật, kết hợp với giáo dục các tri thức tiến bộ của luật tục 

bản địa; pháp luật sau khi ban hành và có hiệu lực phải đƣợc thực hiện trên thực tế, 

tuy nhiên, tự bản thân nó, pháp luật không thể tự đi vào cuộc sống. Mặt khác, cũng 

có những quy định của pháp luật ngƣời dân không thể tự thực hiện đƣợc hoặc 

không tự giác thực hiện, vì vậy, Nhà nƣớc phải chủ động tổ chức đƣa pháp luật vào 

đời sống của ngƣời dân bằng các hoạt động giáo dục pháp luật thiết thực; chủ động 

tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc cho họ khi thực hiện pháp luật. Khi cần thiết có thể hỗ 

trợ giúp đỡ cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản địa về vật chất hoặc nhân lực, bảo 

đảm cho các văn bản pháp luật của Nhà nƣớc ta đã ban hành đƣợc thực thi nghiêm 

túc. Để pháp luật đƣợc thực hiện nghiêm túc trong cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số 

bản địa, một trong những biện pháp cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu là phải phối 
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hợp với việc thực thi các quy định tiến bộ của luật tục, đó là thực hiện bằng biện 

pháp giáo dục, thuyết phục là chính; biết phối hợp biện pháp giáo dục, thuyết phục 

với các biện pháp cần thiết của pháp luật; ngay cả khi áp dụng biện pháp cƣỡng chế 

thực hiện pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số bản địa cũng cần phải lƣu ý 

tính giáo dục cải tạo của biện pháp cần áp dụng. Hạn chế tối đa các biện pháp 

cƣỡng chế tƣớc đoạt mạng sống con ngƣời, vì trong luật tục bản địa chƣa bao giờ áp 

dụng biện pháp này kể cả với tội ác giết ngƣời dã man. Tóm lại việc tổ chức thực 

hiện các biện pháp cƣỡng chế nhà nƣớc đối với đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, 

phải thực hiện sao cho ngƣời vi phạm pháp luật nhận rõ đƣợc lỗi lầm sai phạm của 

mình và có hƣớng phấn đấu sửa chữa. Ngƣời không vi phạm lấy đó làm bài học để 

phòng tránh bản thân vi phạm pháp luật. 

4.3 Các giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

4.3.1. Nâng cao nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn về giáo dục pháp luật cho 

người dân Đắk Lắk 

Một là, tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thức tiễn, quán triệt, phổ biến để 

nâng cao nhận thức các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật nói chung, 

cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị mà trƣớc hết và chủ yếu là các cơ quan nhà nƣớc, đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nƣớc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện trách nhiệm 

đƣợc giao trong hoạt động giáo dục pháp luật. 

Hai là, tăng cƣờng các hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk 

Lắk; nâng tầm vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý Nhà nƣớc và xã hội cũng 

nhƣ trong điều chỉnh các mối quan hệ xã hội để thay đổi cách nghĩ, góc nhìn về 

pháp luật và vai trò của giáo dục pháp luật. Muốn vậy, cần nghiên cứu, tìm hiểu về 

tâm tƣ, tình cảm, thái độ của ngƣời dân đối với pháp luật để xem họ hiểu về pháp 

luật nhƣ thế nào? Pháp luật có vai trò gì trong cuộc sống hàng ngày của họ?...Đây là 

vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, bởi lẽ hiện nay phần lớn cƣ dân 

bản địa trong tỉnh thƣờng quan niệm rằng “pháp luật” là những mệnh lệnh, khuôn 

mẫu cứng nhắc mà bất cứ ai không phân biệt đều có nghĩa vụ phải tuân thủ, pháp 
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luật là hình phạt, là công cụ để cai trị, để trừng trị hành vi vi phạm, một số ngƣời 

khác thì cho rằng, pháp luật chỉ là công cụ để giải quyết các tranh chấp, xung đột. 

Thực tiễn cho thấy, ngƣời dân thƣờng chỉ quan tâm tới pháp luật khi họ thực hiện 

các quyền, nghĩa vụ pháp lý đƣợc pháp luật quy định bằng các thủ tục hành chính 

hoặc khi quyền và lợi ích của họ bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại, hoặc khi họ đƣợc 

các cơ quan, tổ chức yêu cầu phải tham gia vào các vụ việc cụ thể có liên quan tới 

pháp luật (bị kiện cáo, có quyền lợi tranh chấp, bị áp dụng các biện pháp phạt, bị 

cƣỡng chế…). Bởi vậy, thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cần phân tích và 

thuyết phục để mỗi ngƣời dân hiểu đƣợc rằng, pháp luật không phải chỉ là công cụ 

trấn áp, cai trị, gắn với cƣỡng chế, bắt buộc thi hành hoặc là biện pháp giải quyết 

tranh chấp mà còn là phƣơng tiện, công cụ để bảo vệ mỗi ngƣời khỏi mọi áp bức, 

bất công; là công cụ thể ghi nhận và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công 

dân; giúp họ phòng ngừa rủi ro, khuyến khích các giao dịch lành mạnh giữa các 

thành viên trong xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật tự ổn định. Chính nhờ công 

cụ pháp luật mà xã hội đƣợc duy trì trong vòng trật tự, trong ổn định và thúc đẩy 

kinh tế xã hội phát triển ổn định, bền vững... 

Ba là, tăng cƣờng hoạt động giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của 

ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt đông này; phát huy vai 

trò và nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt là 

ngƣời đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo dục 

pháp luật. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi mỗi cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở từng địa phƣơng phải coi đây là 

nhiệm vụ thƣờng xuyên, lâu dài, phải có sự quan tâm và chỉ đạo thƣờng xuyên từ 

việc xác định nhu cầu, đến xây dựng chƣơng trình, kế hoạch và đề ra những giải 

pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, tránh hiện tƣợng nói mà không làm, đƣa ra 

khẩu hiệu rồi phó mặc cho cán bộ chuyên môn hoặc các ngành đoàn thể tự triển 

khai. Khi đã có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc 

của các đoàn thể xã hội thì hoạt động giáo dục pháp luật sẽ đƣợc thực hiện có hiệu 

quả nền nếp, đồng thời luôn nhận đƣợc sự tham gia ủng hộ tích cực của các ban, 
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ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động này. Đây cũng là hoạt 

động đóng vai trò quan trọng  để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở chính 

địa phƣơng. 

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo, hƣớng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động 

giáo dục pháp luật, kịp thời đƣa các tri thức pháp luật, các chính sách pháp luật mới 

đƣợc ban hành đi vào cuộc sống ngƣời dân, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. Ngành Tƣ pháp cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý 

nhà nƣớc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phƣơng nghiên cứu, tiếp 

tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các 

cấp. Các ngành, đoàn thể, địa phƣơng tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện nghiêm 

túc trách nhiệm đƣợc giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành, cũng nhƣ các Chƣơng trình, Đề án về PBGDPL do ngành, đoàn 

thể chủ trì thực hiện; kế thừa, phát huy những quy định đã đƣợc thực tiễn kiểm 

nghiệm là đúng đắn; kịp thời phát hiện vƣớng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát 

sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế. Đặc biệt, cần thiết phải gắn kết chặt chẽ 

hơn giữa hoạt động giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, thực thi và bảo vệ 

pháp luật, chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hƣớng về chính sách ngay từ khâu 

đầu tiên của quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Tiếp tục đổi mới 

cách thức biên soạn, nâng cao chất lƣợng các đề cƣơng tuyên truyền, phổ biến giới 

thiệu các văn bản luật mới ban hành phù hợp với từng nhóm đối tƣợng, địa bàn, 

vùng miền; chú trọng phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc về mục tiêu, chính 

sách; ý nghĩa của các quy định mới; các điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện; trách 

nhiệm tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; những tác động, hiệu 

quả thực tế mà chính sách mới mang lại. Nâng cao chất lƣợng các báo cáo đánh giá 

tác động của văn bản, gắn với việc lấy ý kiến của đối tƣợng chịu sự tác động trực 

tiếp của văn bản, bảo đảm thực chất, tránh hình thức để tạo sự đồng thuận cao trong 

xã hội trong quá trình tổ chức thực thi; kịp thời nắm bắt phản ứng của dƣ luận xã 

hội để có giải pháp định hƣớng dƣ luận cho phù hợp. 
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Năm là, tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để đánh giá, phân tích, 

nhận diện một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện và có hệ thống các vấn đề có liên 

quan đến giáo dục pháp luật, nhất là đối với ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk để có đƣợc cái 

nhìn khách quan, toàn diện và có hệ thống, từ đó đƣa ra các giải pháp tháo gỡ, xử lý 

phù hợp, bảo đảm tính khả thi. Tổng kết thực tiễn công tác giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân trong tỉnh thời gian qua để rút ra những bài học kinh nghiệm; kế thừa 

những thành tựu, kết quả đạt đƣợc; khắc phục những hạn chế, yếu kém và nguyên 

nhân; đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. Tăng cƣờng hoạt động giáo dục 

pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, dân trí pháp lý cho cƣ dân ngƣời dân 

tộc thiểu số bản địa để thấy đƣợc vị trí, vai trò và ý nghĩa của pháp luật trong quản 

lý nhà nƣớc và xã hội cũng nhƣ trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ, 

để từ đó ngƣời dân thấy tin yêu pháp luật, coi pháp luật nhƣ là công cụ bảo vệ mình 

mỗi khi tham gia vào đời sống pháp luật.  

4.3.2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về giáo dục pháp luật cho người 

dân Đắk Lắk  

Một là, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Luật 

PBGDPL và các văn bản hƣớng dẫn thi hành để đánh giá toàn diện thực trạng thể 

chế, chính sách về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân trong tỉnh, nhất là cho ngƣời 

dân tộc thiểu số bản địa để từ đó đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách về 

PBGDPL dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số ngoài những quy định chung 

(giải quyết sự tƣơng đồng và khác biệt giữa các nhóm đối tƣợng, địa bàn, vùng 

miền). Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, cho vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động giáo dục pháp luật cho nhóm 

đối tƣợng đặc thù, trong đó có ngƣời dân tộc thiểu số bản địa; làm mềm các quy 

định của pháp luật trong mối quan hệ với những chuẩn mực, quy tắc đƣợc thể hiện 

trong luật tục để đồng bào dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Do hệ thống pháp 

luật Việt Nam khá đồ sộ, nội dung phong phú, đa dạng, có tính khái quát cao, ngôn 
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ngữ chuyên môn hiện đại nên chƣa phù hợp với nhận thức của ngƣời dân tộc thiểu 

số bản địa. Vì vậy, cần có những hƣớng dẫn, định hƣớng cả về ngôn ngữ, ý thức, 

nhận thức trong các văn bản hƣớng dẫn cho phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số 

bản đại ở tỉnh Đắk Lắk. Cần xác định rõ phạm vi các quan hệ xã hội đƣợc điều 

chỉnh bằng luật tục bản địa, chẳng hạn quan hệ xã hội nào phải điều chỉnh bằng 

pháp luật để bảo đảm nguyên tắc một hành vi vi phạm pháp luật của đồng bào dân 

tộc thiểu sốabnr địa chỉ phải chịu một loại hình phạt (không duy trì tình trạng vừa 

chịu cƣỡng chế của pháp luật, vừa chịu hình phạt vật chất của luật tục). Cần có các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện pháp luật cũng nhƣ kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp 

luật dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Trong tài liệu đó, cần lồng 

các quy định tiến bộ của luật tục vào nội dung của điều luật; ghi nhận luật tục một 

cách có chọn lọc nhằm làm mềm dẻo điều luật đáp ứng tâm lý tôn trọng luật tục của 

đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ, khi thực hiện truyền tải tri thức phá luật liên quan 

đến việc bồi thƣờng thiệt hại trong các quan hệ dân sự, có thể cho phép cƣ dân bản 

địa áp dụng tinh thần bồi thƣờng theo luật tục nhƣng phải khống chế về mức bồi 

thƣờng ví dụ: Theo luật tục thì nếu anh A trộm của anh B một con trâu, anh A phải 

trả cho anh B ba con trâu (một con trƣớc, một con sau và một con đền ngang giá). 

Trong trƣờng hợp này, pháp luật có thể quy định buộc anh A phải đền cho anh B 

một con trâu ngang giá với con trâu anh A đã trộm của anh B và quy định anh B 

không đƣợc đòi bồi thƣờng tiếp hai con trâu khác nhƣ quy định của luật tục. Nhƣ 

vậy, ở đây cái cần phân tích để ngƣời dân hiểu là giữa luật tục và luật pháp đều có 

điểm chung khi quy định về trách nhiệm buộc anh A phải đền cho anh B một con 

trâu ngang giá với con trâu anh A đã trộm của anh B. Cái khác biệt là pháp luật 

không cho phép đƣợc phạt vạ, trong khi đó, luật tục lại cho phép phạt vạ và quy 

định này của luật tục sẽ không đƣợc Nhà nƣớc thừa nhận. Hoặc trong lĩnh vực hình 

sự, hiện nay các tội giết ngƣời, cƣớp tài sản, trộm tài sản, cố ý gây thƣơng tích, hiếp 

dâm đƣợc quy định trong luật tục đều đã đƣợc ghi nhận bằng pháp luật. Tuy nhiên, 

pháp luật vẫn chƣa cho phép viện dẫn luật tục để xét xử nên tính thuyết phục của 

bản án đối với ngƣời dân bản địa chƣa cao. Để khắc phục tình trạng này, có thể cho 
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phép viện dẫn các quy định tiến bộ của luật tục bản địa đã đƣợc pháp luật ghi nhận 

để xét xử những hành vi phạm tội của ngƣời bản địa (chỉ viện dẫn luật tục để định 

tội). Riêng hình phạt cần quy định cụ thể ngƣời bản địa khi phạm tội chỉ phải chịu 

một loại hình phạt theo quy định của pháp luật, không phải chịu hình phạt theo luật 

tục. Trừ các quy định làm nghĩa vụ đối với ngƣời chết theo niềm tin tâm linh và 

không ảnh hƣởng quá nhiều đến kinh tế. Đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình, 

pháp luật cần ghi nhận cụ thể, chi tiết chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, khuyến 

khích chế độ gia đình đoàn kết, thân ái, chịu trách nhiệm về các hành vi của nhau 

trong luật tục, cho phép áp dụng một cách có chọn lọc các quy định này vào quá 

trình giải quyết việc hôn nhân và gia đình ở Tòa án để ngƣời dân tộc thấy đƣợc tại 

các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, luật tục của dân tộc họ cũng đƣợc tôn trọng 

và bảo vệ.  

Ba là, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có 

xung đột giữa các quy định của pháp luật với luật tục bản địa theo hƣớng ƣu tiên áp 

dụng pháp luật nhƣng phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của ngƣời dân, có tính đến 

lợi ích, nguyện vọng và mong muốn của họ nếu không làm ảnh hƣởng đến trật tự 

chung và lợi ích của chủ thể khác. Đối với các quy định gắn với bài trừ các phong 

tục, tập quán lạc hậu trong luật tục phải hết sức thận trọng, phải làm từng bƣớc, vừa 

làm, vừa rút kinh nghiệm theo phƣơng châm “mƣa dầm thấm lâu”; thực hiện theo 

một quy trình chọn lọc từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp hài hòa 

hoạt động giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật với việc làm hình thành 

các phong tục tập quán tiến bộ mới thay thế cho phong tục tập quán cũ lạc hậu trong 

luật tục bản địa.  

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo để con 

em dân tộc thiểu số bản địa hình thành thói quen đến trƣờng, có nhu cầu say mê học 

tập, có thói quen tƣ duy lao động theo hƣớng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu 

kinh tế thị trƣờng - Đây là yếu tố cần phải sử dụng sự trợ giúp của luật tục. Trong 

luật tục ghi nhận chế độ kinh tế tự cung, tự cấp nên hành vi của đồng bào dân tộc 

thiểu số chỉ dừng ở mức lao động để có thức ăn vật dùng đáp ứng nhu cầu cuộc 
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sống hàng ngày, vì thế, nếu Nhà nƣớc có cơ chế giáo dục pháp luật, tổ chức thực 

hiện tốt pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, hình thành đƣợc trong ý thức của 

họ nhu cầu học tập, lao động, sáng tạo để làm ra nhiều của cải vật chất, làm giàu 

cho bản thân, cho xã hội thì tƣ tƣởng này nhanh chóng đƣợc ghi nhận trong luật tục. 

Khi đó, nó sẽ có giá trị thực tiễn và giá trị áp dụng rất lớn đối với đời sống của đồng 

bào dân tộc bản địa trong tỉnh, thậm chí có sức nặng hơn nhiều lần so với pháp luật. 

Nhƣ vậy, việc giáo dục pháp luật, nâng cao đời sống kinh tế, đời sống văn hóa, xã 

hội cho ngƣời dân bản địa đồng nghĩa với việc xây dựng luật tục theo định hƣớng 

và mục tiêu chung của nhà nƣớc.  

4.3.3. Xã hội hoá hoạt động giáo dục pháp luật cho người dân Đắk Lắk  

Một là, các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, 

nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, phải thực sự trở thành chủ thể giáo dục pháp luật nòng 

cốt cho ngƣời dân Đắk Lắk, phải là chỗ dựa tinh thần cho ngƣời dân trong đời sống hàng 

ngày. Kiên trì chịu đựng gian khổ bám buôn, bám làng, sống chung với ngƣời dân, hăng 

say lao động, cống hiến tài năng sức lực, mang tri thức khoa học, công nghệ, tri thức pháp 

luật đến với ngƣời dân, hiểu lòng dân, giúp dân, dân mới tin, mới yêu, mới phục và tự giác 

thực hiện các bổn phận và nghĩa vụ với cộng đồng, với nhà nƣớc. 

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, xây 

dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các 

cấp. Các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL cần cân 

nhắc lựa chọn thành viên cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và 

nhiệm vụ Hội đồng giao. Thành viên tham gia Hội đồng chính là đại diện cơ quan, 

tổ chức mà mình là thành viên. Khi tham gia, thành viên Hội đồng PBGGPL phải 

thể hiện chính kiến, quan điểm của cơ quan, tổ chức mình chứ không phải nhân 

danh cá nhân mình. Sớm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, đồng thời thống nhất về thành phần hội đồng các 

cấp, trách nhiệm từng thành viên để phát huy tính chủ động, vai trò, trách nhiệm của 

từng thành viên trong hoạt động này đƣợc triển khai nhịp nhàng, liên tục và hiệu quả, 

tạo ra môi trƣờng thuận lợi để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc phân công. 
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Bà là, đối với lực lƣợng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 

nƣớc, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung là lực lƣợng vừa là đối tƣợng vừa là 

chủ thể của hoạt động giáo dục pháp luật ngoài các năng lực, trình độ chuyên môn 

để phục vụ công việc theo nghề nghiệp còn phải am hiểu ngôn ngữ, chữ viết của 

đồng bào dân tộc thiểu số bản địa; đồng thời am hiểu phong tục, tập quán, luật tục, 

lối sống, tâm lý xã hội, thói quen, cách nghĩ, nếp làm của ngƣời dân nơi đây; phải 

cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng lao động với ngƣời bản địa trong một thời gian 

nhất định, vừa thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật, vừa kết hợp tạo ra các mô 

hình kinh tế mẫu cho đồng bào dân tộc thiểu số để phát huy tinh thần nêu gƣơng 

sáng cho đồng bào noi theo nhƣ: mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế 

hộ gia đình…Đặc biệt lực lƣợng tuyên truyền này phải thể hiện đƣợc tính tiên 

phong, gƣơng mẫu, phải tạo đƣợc niềm tin cho ngƣời dân tộc vào cuộc sống mới và 

phải thực sự là chỗ dựa tinh thần cho họ. Muốn thực hiện đƣợc điều này, các cơ 

quan nhà nƣớc khi cử cán bộ xuống nằm vùng tại buôn làng ngƣời dân tộc thiểu số 

phải lựa chọn các cán bộ có tƣ cách đạo đức tốt, có ý tƣởng sáng tạo trong công tác 

tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng. Mặt khác, khi chọn cán bộ tuyên 

tuyền phải chọn lọc những hạt nhân có tƣ duy năng động với nền kinh tế thị trƣờng 

để khi những ngƣời này vào thực hiên hoạt động giáo dục pháp luật tại các buôn 

làng ngƣời dân tộc thiểu số bản địa và thôn của ngƣời nhập cƣ xa xôi, họ phải trở 

thành những điểm sáng trong xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của ngƣời 

dân. Họ phải vừa là lực lƣợng bảo vệ các quy định tiến bộ, bài trừ các quy định 

phản tiến bộ trong luật tục bản địa, vừa là ngƣời đại diện cho tri thức luật pháp hiện 

đại và  đại diện cho công bằng, công lý.  

Bốn là, tăng cƣờng vai trò của đội ngũ già làng, trƣởng thôn, những ngƣời có 

uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo... trong hoạt động giáo dục pháp luật; 

biến họ trở thành những điểm sáng trong công cuộc vận động, giáo dục đồng bào 

dân tộc thiểu số học tập tri thức pháp luât, ứng xử theo nếp sống văn minh, tiến bộ, 

từng bƣớc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan của luật tục bản địa; tuân thủ, 

chấp hành pháp luật. Khai thác triệt để thế mạnh của lực lƣợng cán bộ, công chức 
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ngƣời dân tộc thiểu số từ nguồn tại chỗ, biến họ trở thành hạt nhân tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật, thành ngọn đuốc thắp sáng xua tan màn đêm của lực lƣợng siêu 

nhiên, bí hiểm trong tƣ tƣởng của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Đối với các già 

làng, trƣởng buôn - những ngƣời tiên phong trong việc thi hành luật tục và pháp 

luật, Nhà nƣớc cần có chính sách đãi ngộ, ƣu đãi hợp lý để họ hoạt động để gắn kết 

dân với bản, với buôn làng, với chính quyền Nhà nƣớc. Cần có giải pháp để cử đội 

ngũ này tham gia các khóa tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng 

giáo dục pháp luật cần thiết đủ để phục vụ cho yêu cầu công tác; tăng cƣờng các 

giải pháp để tạo điều kiện cho họ đƣợc giao lƣu với các trƣởng buôn làng khác, với 

ngƣời Kinh, với đại diện chính quyền địa phƣơng và giao lƣu giữa các trƣởng buôn 

với nhau để học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tạo cơ hội để họ thâm nhập cuộc sống 

mới và tiếp cận với các văn bản pháp luật, khai thác triệt để ảnh hƣởng tích cực của 

họ đối với các thành viên trong cộng đồng ngƣời dân tộc thiểu số. Đối với nhóm đối 

tƣợng này, cần thiết phải xây dựng và hình thành mối quan hệ giữa tƣ duy luật tục 

của họ với tƣ duy pháp luật để họ thực sự trở thành cầu nối giữa pháp luật và luật 

tục; giữa đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong tỉnh với đời sống chính 

trị - xã hội của tỉnh và của đất nƣớc. Ngoài ra, cũng cần phải biết phát huy vai trò 

tích cực của các trƣởng buôn trong tổ chức thực hiện pháp luật và luật tục; có cơ 

chế khen thƣởng, khuyến khích kịp thời đối với các trƣởng buôn có nhiều thành tích 

trong công tác giáo dục pháp luật.  

Năm là, Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

ở cơ sở, nhất là trong đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có các già làng, trƣởng bản, Tổ 

trƣởng tổ hòa giải, những ngƣời có uy tín trong cộng đồng dân cƣ. Có giải pháp tập 

huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công 

việc mà họ đảm nhận theo hƣớng cầm tay chỉ việc. Phân định rõ trách nhiệm, tăng 

cƣờng sự phối hợp giữa các chủ thể trong hoạt động giáo dục pháp luật, lồng ghép 

hoạt động này với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, trong quá trình thực thi các 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa để tránh chồng 

chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trùng lắp trong sử dụng các nguồn lực; 
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Sáu là, huy động lực lƣợng thanh niên tình nguyện đông đảo ở các trƣờng đại 

học, các trƣờng trung cấp trên địa bàn tỉnh tham gia vào hoạt động giáo dục pháp 

luật trong các hình thức giáo dục pháp luật trực tiếp tại cơ sở và hình thức lồng ghép 

hoạt động giáo dục pháp luật vào các hoạt động văn hoá, lễ hội của ngƣời dân; tận 

dụng tối đa tri thức khoa học, tri thức pháp luật đời sống, và nhiệt huyết tuổi trẻ của 

đối tƣợng này; động viên khích lệ để lực lƣợng hùng hậu này trở thành hạt nhân 

biến các hoạt động văn hoá, lễ hội của ngƣời dân trở thành cội nguồn của sự đoàn 

kết, hiểu biết lẫn nhau, ngƣời bản địa tôn trọng tri thức pháp luật, ngƣời nhập cƣ tôn 

trọng tri thức tiến bộ của luật tục. 

Bảy là, có cơ chế thu hút các chủ hộ kinh doanh, các chủ doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh cùng tham gia hoạt động giáo dục pháp luật, tận dụng nguồn tài chính, 

tri thức pháp luật kinh doanh, tri thức pháp luật đời sống và tri thức luật tục bản địa 

trong đối tƣợng này; coi hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân Đắk Lắk 

không chỉ là trách nhiệm của nhà nƣớc mà còn là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn 

dân; biến hoạt động này trở thành hoạt động tƣơng trợ lẫn nhau giữa ngƣời biết 

nhiều chia sẻ kiến thức cho ngƣời biết ít; giữa ngƣời am hiểu kiến thức pháp luật ở 

lĩnh vực này trao đổi với ngƣời am hiểu kiến thức pháp luật ở lĩnh vực khác và 

ngƣợc lại.       

4.3.4. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho người 

dân Đắk Lắk  

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp triển khai hoạt động 

giáo dục pháp luật sát với nhu cầu, đặc điểm của các nhóm đối tƣợng, từng địa bàn, 

vùng miền, địa phƣơng, có trọng tâm, trọng điểm, thƣờng xuyên, liên tục; chú trọng 

các vấn đề dƣ luận xã hội quan tâm hoặc cần định hƣớng dƣ luận. Việc lựa chọn 

thời điểm triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật cần tránh những thời điểm 

ngƣời dân thu hoạch mùa màng trừ hình thức cử cán bộ và thanh niên tình nguyện 

trực tiếp xuống cơ sở tham gia lao động sản xuất cùng với ngƣời dân. Tăng cƣờng 

các hoạt động lồng ghép giáo dục pháp luật trong quá trình tổ chức các lễ hội, các 

hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Gắn 
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kết giữa giáo dục pháp luật với các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động nhƣ: “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cƣ”, lồng ghép và đƣa các nội dung về xây dựng nếp 

sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội; từ bỏ các tục lệ lạc hậu... vào cuộc vận 

động. Thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy ƣớc, hƣơng ƣớc cộng đồng, nhằm từng 

bƣớc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xóa bỏ các các quy định của luật tục 

lạc hậu, mê tín, dị đoan... 

Hai là, tăng cƣờng các đợt trợ giúp pháp lý lƣu động, thƣờng xuyên cử công 

chức xuống cơ sở  thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật; tổ chức các buổi xét xử 

lƣu động đối với những vụ việc nổi cộm tại địa bàn cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa 

giáo dục pháp luật với giáo dục luật tục, các phong tục, tập quán tốt đẹp của cƣ dân 

ngƣời dân tộc thiểu số bản địa trong tỉnh. Các hoạt động giáo dục pháp luật nhƣ: trợ 

giúp pháp lý, tƣ vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở phải có mối quan hệ mật thiết bổ 

trợ cho nhau trong việc xây dựng ý thức pháp luật, tăng cƣờng sự hiểu biết pháp 

luật, khuyến khích thói quen ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân dân;  

Ba là, lựa chọn nội dung pháp luật thực định phải có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với từng loại đối tƣợng và bám sát nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, những vấn đề dƣ luận xã hội quan tâm hoặc cần 

định hƣớng dƣ luận xã hội trong tỉnh. Có thể tập trung theo thời gian hoặc không 

gian, ví dụ nhƣ theo không gian: Những địa bàn xảy ra các loại tội phạm về ma tuý, 

tệ nạn xã hội cần gắn vào đó việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

ma tuý, về hiểm hoạ của ma tuý đối với cuộc sống…Theo thời gian, cần tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật gắn với thời điểm, có thể gắn với nhiệm vụ chính trị của 

địa phƣơng hoặc của Đảng bộ, ví dụ thời điểm sắp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, có thể chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối 

hợp với các phƣơng tiện thông tin, truyền thông đại chúng báo chí để tăng cƣờng 

tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bẩu cử đại biểu 

Quốc hội, HĐND các cấp, các quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng nhƣ những lợi ích 

thiết thân đối với ngƣời dân mà việc bầu cử mang lại… 
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Bốn là, kiên trì bền bỉ thực hiện hoạt động truyền tải tri thức pháp luật đời 

sống và tri thức luật tục tiến bộ cho ngƣời dân; coi đây là một trong những nội dung 

giáo dục pháp luật quan trọng cần phải đƣợc ƣu tiên triển khai thực hiện trên địa 

bàn có đặc thù dân cƣ hỗn hợp và đa dân tộc nhƣ Đắk Lắk; tận dụng mọi nguồn lực 

để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục pháp luật này với mục tiêu hài 

hoà mối quan hệ giữa tri thức pháp luật và tri thức tiến bộ của luật tục bản địa, giải 

quyết hợp lý xung đột giữa pháp luật và luật tục bản địa.  

4.3.5. Tăng cường nguồn lực bảo đảm thực hiên tốt hoạt động giáo dục pháp luật 

cho người dân tỉnh Đắk Lắk 

Một là, Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí cơ sở vật chất cho 

hoạt động giáo dục pháp luật tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là tại các địa 

phƣơng chƣa tự cân đối đƣợc ngân sách chi cho hoạt động giáo dục pháp luật cho 

nhóm đối tƣợng đặc thù. Các ngành, các cấp cần quan tâm bố trí hợp lý kinh phí, cơ 

sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động giáo dục pháp luật tƣơng xứng với mục 

tiêu, yêu cầu nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật PBGDPL và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, đãi ngộ lực lƣợng tham gia hoạt 

động giáo dục pháp luật. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có 

hiệu quả các văn bản pháp luật cập nhật, lƣu trữ trên mạng tin học của Chính phủ, 

mạng Internet; xây dựng và đƣa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật 

điện tử; sử dụng có hiệu quả mạng lƣới truyền thanh cơ sở, các cơ quan báo chí, 

truyền thông để đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục pháp luật trong giai đoạn 

hiện nay và trong những năm tới đây. Khai thác, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đầu tƣ cho hoạt động giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk.  

Hai là, trong hoạt động giáo dục pháp luật cần tận dụng tối đa đội ngũ thanh niên 

tình nguyện của tỉnh, đề cao vai trò, uy tín của các già làng, trƣởng thôn, cán bộ hoà 

giải cơ sở, những ngƣời có uy tín trong các dòng họ, đặc biệt là những ngƣời làm kinh 

tế giỏi, các chủ doanh nghiệp, các chủ hộ kinh doanh; có cơ chế thu hút họ tham gia 

hoạt động giáo dục pháp luật, tạo nên lực lƣợng chủ thể giáo dục pháp luật hùng hậu; 

khai thác tiềm năng tri thức khoa học công nghệ, tri thức pháp luật, tri thức luật tục, các 
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tri thức đời sống và nguồn tài chính của các đối tƣợng này phục vụ cho hoạt động giáo 

dục pháp luật; đƣa họ vào dòng chảy của hoạt động giáo dục pháp luật của toàn xã hội.  

Ba là, cần quan tâm đến những vấn đề có tính chiến lƣợc, lâu dài, nhƣ: Nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ báo cáo viên pháp luật về trình độ chuyên môn, kỹ năng 

thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục  pháp 

luật theo hƣớng đa dạng hoá, áp dụng nhiều hình giáo dục pháp luật trên cùng một 

địa bàn trên cơ sở phân loại theo các đối tƣợng khác nhau; chú trọng hình thức giáo 

dục pháp luật trực tiếp tại cơ sở; tích cực đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục 

pháp luật, coi hoạt động giáo dục pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của một số đơn 

vị, tổ chức nhà nƣớc mà là nhiệm vụ của toàn dân; từng bƣớc làm thay đổi tƣ duy 

nhận thức về hoạt động giáo dục pháp luật và việc học tập tri thức pháp luật của cán 

bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

4.3.6. Thay đổi phương thức  giáo dục pháp luật cho người dân, có chính sách 

hợp lý về đất đai cho người bản địa 

Một là, cơ cấu lại dân cƣ, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; thay bằng chính sách đƣa đồng dân tộc 

thiểu số bản địa từ buôn làng, từ rừng ra sống với ngƣời nhập cƣ thành đƣa ngƣời 

nhập cƣ vào sinh sống cùng với ngƣời dân tộc thiểu số bản địa; lập các làng ngƣời 

nhập cƣ bao quanh khu vực buôn của ngƣời dân tộc bản địa, tạo ảnh hƣởng lẫn nhau 

giữa ngƣời nhập cƣ và ngƣời bản địa để hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Khi thực 

hiện giải pháp này, làng ngƣời nhập cƣ phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không 

phá vỡ mô hình buôn của ngƣời dân tộc bản địa, nghĩa là làng ngƣời nhập cƣ đƣợc 

lập ở một khoảng cách nhất định không đƣợc quá gần buôn của ngƣời bản địa, 

không sinh hoạt chung bến nƣớc, không xâm nhập nƣơng rẫy của ngƣời dân tộc 

thiểu số bản địa…Giải pháp này tác giả rút ra đƣợc trong chuyến khảo sát thực tế ở 

buôn Tuor xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (là một buôn dân cƣ nguyên thủy 

của ngƣời ÊĐê, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 10 km về phía nam) vào 

tháng 04/2015. Hiện nay trong buôn vẫn còn nguyên dạng cây đa, bến nƣớc của 

ngƣời ÊĐê và vẫn còn những Sadrông (căn nhà dài) có nhiều thế hệ cùng sinh sống; 
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giữa các căn nhà dài trong buôn không có ranh giới cụ thể để phân chia lãnh thổ 

giữa nhà này và nhà khác. Điều hành trực tiếp trong buôn là ông Y Thút Byă, có sự 

phối hợp thƣờng xuyên của ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma 

Thuột. Buôn Tuor hiện có 89 hộ gia đình và 515 nhân khẩu; các năm gần đây các 

tranh chấp dân sự xảy ra trong buôn đều do trƣởng buôn xử lý theo luật tục ÊĐê, 

tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Hình thức phạt đền trong xử lý ngƣời vi phạm 

luật tục ÊĐê cũng đƣợc sửa đổi theo hƣớng của pháp luật, thấp hơn mức phạt của 

luật tục ÊĐê nguyên thủy. Ông Y Thút Byă cho biết: Trong Buôn không có ngƣời 

tham gia tổ chức Pul Rô, không tham gia biểu tình bạo loạn, không vƣợt biên trái 

phép và không có án giết ngƣời, cƣớp tài sản trong nhiều năm; 100% trẻ em trong 

buôn đều đến trƣờng. Buôn có trƣờng học cấp tiểu học, có giáo viên ngƣời kinh và 

có cả giáo viên ngƣời ÊĐê và đặc biệt là khoảng 95% dân trong buôn biết tiếng phổ 

thông, 69% dân trong buôn biết chữ và có ảnh hƣởng của ngƣời nhập cƣ nên biết 

trồng lúa nƣớc, biết lập trang trại chăn nuôi bò, heo (mặc dù chƣa có trang trại lớn); 

trình độ dân trí của buôn Tuor là khá cao so với các buôn khác của ngƣời ÊĐê.  

Hai là, giải quyết tốt vấn đề đất đai cho ngƣời dân tộc bản địa vì đây là vấn đề 

mang tính thời sự cấp bách hiện nay. Theo luật tục, đất đai Tây Nguyên là của 

ngƣời Tây Nguyên do PôLan (tức ngƣời phụ nữ) quản lý. Quan niệm này theo suốt 

cộng đồng ngƣời Tây Nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho đến nay, khi nhà 

nƣớc ta đã là một quốc gia thống nhất, tự chủ, đang tiến tới một nền kinh tế thị 

trƣờng theo định hƣớng XHCN. Nhà nƣớc Việt Nam tuyên bố đất đai thuộc sở hữu 

toàn dân do nhà nƣớc đại diện quản lý. Một số ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk vẫn chƣa 

nhận thức đƣợc một cách thấu đáo vấn đề sở hữu đất đai theo luật đất đai hiện hành. 

Ngƣời dân tộc bản địa nơi đây quan niệm đất đai thuộc sở hữu chung của cộng đồng 

nên trong buôn làng của họ không tìm thấy ranh giới lãnh thổ giữa từng gia đình 

nhƣ ngƣời bản địa. Khi nhà nƣớc có quy định cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân 

trong cả nƣớc, thì một số ngƣời thuộc các dân tộc thiểu số bản địa không ủng hộ 

chính sách này mà đòi quyền sở hữu đất đai theo luật tục dẫn đến tình trạng biểu 

tình đòi quyền sử dụng đất làm ảnh hƣởng an ninh chung trên khu vực Tây Nguyên. 
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Đây là sự xung đột thực tế xảy ra giữa luật tục bản địa và pháp luật nhà nƣớc trong 

lĩnh vực sở hữu đất đai. Để giải quyết tốt vấn đề này Nhà nƣớc ta cần có chính sách 

quản lý đất đai hợp lý, với quan điểm nhất quán: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 

nhà nƣớc đại diện quản lý, tuy nhiên việc thực hiện chính sách quản lý này phải tế 

nhị và mềm dẻo. Đối với ngƣời dân tộc thiểu số bản địa việc cấp quyền sử dụng đất 

cần phối hợp với việc thừa nhận và tôn trọng sự dàn xếp thời hạn sử dụng đất theo 

luật tục. Nghĩa là có thể kéo dài thời hạn sử dụng đất theo quy định luật tục và áp 

dụng luật tục trong bảo vệ, cải tiến và phát triển nguồn tài nguyên trong khuôn khổ 

pháp luật đất đai hiện nay. Nhà nƣớc có thể cho ngƣời dân tộc thiểu số bản địa sử 

dụng đất theo chế độ cộng đồng theo quy định của luật tục, nếu họ lựa chọn hình 

thức sử dụng này. Song phải thống nhất thỏa thuận về bảo tồn phát triển nguồn tài 

nguyên đất giữa những ngƣời sử dụng chung đất trong cộng đồng. Nhƣ vậy, muốn 

xúc tiến việc cấp quyền sử dụng đất cho ngƣời bản địa đƣợc nhanh chóng, pháp luật 

về quản lý đất đai trong khu vực đồng bào dân tộc bản địa phải tƣơng ứng với 

những hiểu biết hiện có của họ và tƣơng ứng với các thiết chế điều hành truyền 

thống ở đây, đó là luật tục. Việc triển khai thực hiện luật đất đai cần phải đƣợc thực 

hiện trong mối quan hệ với luật tục và các mâu thuẫn nảy sinh cũng cần đƣợc giải 

quyết trên cơ sở đó. Quá trình triển khai thực hiện luật đất đai trong khu vực ngƣời 

dân tộc thiểu số phải hết sức linh hoạt, thận trọng và phải bảo đảm tính minh bạch. 

Những ngƣời tham gia quản lý đất đai phải chịu trách nhiệm trƣớc cộng đồng và 

phải chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc. Một điểm đáng lƣu ý là cần có cơ chế cho 

ngƣời phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia quản lý đất đai, đáp ứng tâm lý tôn trọng 

luật tục của ngƣời dân ở đây. Để tránh sự tranh chấp đất đai giữa các thành viên 

trong cộng đồng với nhau khi quyền sử dụng đất trở nên có giá trị lớn bởi chính 

sách định cƣ làng ngƣời Việt vào khu vực các buôn làng, Nhà nƣớc ta cần phải sử 

dụng linh hoạt luật tục trong quá trình tổ chức cấp quyền sử dụng đất cho cá nhân 

và tổ chức.  
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Kết luận Chƣơng 4 

1. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải đáp ứng yêu cầu phát 

triển của thực tiễn đất nƣớc và của tỉnh Đắk Lắk, cả trƣớc mắt và lâu dài, đồng thời 

quá triệt 06 quan điểm chỉ đạo cụ thể. Các quan điểm này mang tính tất yếu, khách 

quan, phản ánh đúng đắn nhu cầu thực tiễn phát triển đất nƣớc và của tỉnh Đắk Lắk 

và yêu cầu của công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục pháp luật cho 

ngƣời dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy, nó cần phải đƣợc xây dựng phù hợp với yêu 

cầu, bám sát các đặc trƣng của Nhà nƣớc pháp quyền XHCN Việt Nam và đặc trƣng 

của thể chế chính trị nƣớc ta đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng, hƣớng đến mục tiêu 

dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi ngƣời có cuộc sống ấm 

no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện và sát với tình hình thực tiễn 

nƣớc ta nói chung, vùng Tây Nguyên nói riêng, trong đó đặc biệt lƣu ý những điều 

kiện đặc thù của tỉnh Đắk Lắk trong mối quan hệ với cả nƣớc và khu vực. Với mỗi 

quan điểm đều có nội dung, yêu cầu riêng và đòi hỏi phải đƣợc các chủ thể, đặc biệt 

là các cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức và Đảng viên quán triệt và tuân thủ đầy 

đủ trong giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk.  

 2. Các giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk 

bao gồm 06 nhóm chủ yếu. Các nhóm giải pháp này đƣợc đề xuất trên cơ sở bám 

sát các vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, kế thừa 

những kết quả, thành tựu đã đạt đƣợc, khắc phục hạn chế, yếu kém trong giáo dục 

pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk thời gian qua có tính đến yêu cầu của thực 

tiễn và xu hƣớng thời đại; tƣơng ứng với mỗi nhóm giải pháp sẽ có các nhiệm vụ và 

hoạt động chủ yếu cần phải đƣợc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hệ thống và 

đặt trong tính chỉnh thể nhằm đạt đƣợc các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là những 

giải pháp chủ yếu, có tính khả thi, vừa cấp bách, vừa lâu dài, vì thế cần vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo trong giáo dục pháp luật cho ngƣời dân nói chung, trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk nói riêng. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Giáo dục pháp luật là một phạm trù, một bộ phận cấu thành của khoa học lý 

luận về nhà nƣớc và pháp luật. Những năm qua, xuất phát từ vị trí, vai trò và ý 

nghĩa của nó, nhất là trong bối cảnh đổi mới toàn diện đất nƣớc, xây dựng Nhà nƣớc 

pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN và chủ động hội 

nhập quốc tế, giáo dục pháp luật nói chung, cho ngƣời dân và trên từng lĩnh vực, địa bàn cụ 

thể nói riêng, trong đó có ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều công 

trình, đề tài, chuyên khảo khoa học, cả trong nƣớc và nƣớc ngoài. Tuy nhiên, đến nay, trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chƣa có một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ 

thống, cả cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn và xây dựng những quan điểm, đề ra phƣơng 

hƣớng và giải pháp đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. Công trình 

nghiên cứu này là một bổ sung cần thiết cho sự thiếu hụt đó, nhất là nghiên cứu giáo dục 

pháp luật đặt trong mối quan hệ với giáo dục tri thức luật tục bản địa. 

2. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là một hoạt động giáo dục 

chuyên biệt, vừa là bộ phận cấu thành quan trọng của giáo dục pháp luật, đặt trong 

mối liên hệ gắn bó chặt chẽ, hữu cơ và tác động qua lại với giáo dục tƣ tƣởng, chính trị, đạo 

đức, lối sống, vừa có vị trí độc lập tƣơng đối. Ngoài những thuộc tính thể hiện đặc trƣng 

chung của giáo dục pháp luật (tính định hƣớng, tính tổ chức, tính hệ thống…), xuất phát từ 

đặc thù của ngƣời dân và điều kiện thực tiễn của tỉnh, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh 

Đắk Lắk còn có những đặc thù riêng, thể hiện ở mục tiêu, nguyên tắc, đối tƣợng giáo dục, 

chủ thể giáo dục, nội dung, hình thức, phƣơng tiện và hiệu quả giáo dục pháp luật. Ứng với 

mỗi nhóm đối tƣợng, địa bàn khác nhau, do những đặc trƣng xã hội - nhân khẩu, văn hóa, 

chính trị, tƣ tƣởng và địa lý khác nhau nên có những đòi hỏi, yêu cầu khác nhau, cả về mục 

tiêu, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy giáo 

dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk có những đặc trƣng chủ yếu sau đây: 

Một là, về mục tiêu, ngoài những mục tiêu chung về nâng cao nhận thức pháp luật, ý 

thức tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật, hình thành tình cảm pháp luật, văn hóa pháp lý, 

mục tiêu đặc thù trong giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk là hƣớng đến giải 
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quyết hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố bản địa, vốn là truyền thống – giá trị văn hóa thể 

hiện trong luật tục với các yếu tố ngoại lai, vốn là những cái mới, đƣợc du nhập đến địa 

bàn và phù hợp với lợi ích, chuẩn mực chung – giá trị văn hóa mới thể hiện trong pháp 

luật; đƣa các yếu tố bản địa tiến dần đến những giá trị chung đƣợc cộng đồng thừa nhận, từ 

đó loại bỏ những quy định đã lạc hậu, không còn phù hợp với luật tục để hình thành nên 

những chuẩn mực giá trị mới trong cộng đồng. 

Hai là, về chủ thể giáo dục pháp luật, bao gồm các thiết chế Nhà nƣớc và xã hội, cả 

trung ƣơng và của địa phƣơng (các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã 

hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc, ngƣời lao động…), các tổ chức 

xã hội, nhà trƣờng, các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng báo chí; các thiết chế tự 

quản của cộng đồng và từng cá nhân trong gia đình. Do đặc thù của tỉnh, một nhóm chủ 

thể giáo dục cần đặc biệt quan tâm xây dựng, thu hút, khai thác và sử dụng để phát huy đầy 

đủ vai trò của họ trong hoạt động giáo dục pháp luật là cộng đồng là các già làng, trƣởng 

bản, ngƣời có uy tín trong buôn làng; đội ngũ thanh nguyên tình nguyện hùng hậu của tỉnh 

và đội ngũ chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp. Đây là đội ngũ có khả năng tài chính, có 

tri thức pháp luật đời sống, có điều kiện gần gũi đồng bào, nắm bắt và am hiểu sâu sắc 

phong tục, tập quán, luật tục, vì thế họ có đủ điều kiện tham gia hoạt động giáo dục pháp 

luật cho ngƣời dân và thực sự là tấm gƣơng để dẫn dắt mỗi ngƣời trong tiếp cận pháp luật. 

Cần phải quan tâm xây dựng và bồi dƣỡng nguồn nhân lực tại chỗ, từ chính con em của 

đồng bào các dân tộc trong tỉnh để chính họ chứ không phải ai khác phải là ngƣời giải 

quyết các công việc của cộng đồng mà họ là thành viên, đồng thời vận động, giáo dục, 

thuyết phục các thành viên khác tuân theo và chấp hành pháp luật. 

Ba là, đối tƣợng giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk mang sắc thái 

của cơ chế xã hội hoá giáo dục pháp luật đó là trong những điều kiện cụ thể họ có 

thể là chủ thể của hoạt động giáo dục pháp luật; ứng với mỗi nhóm đối tƣợng khác 

nhau do nhu cầu, khả năng nhận thức, năng lực thực tiễn khác nhau nên ngoài 

những nội dung chung cũng cần xác định nội dung, hình thức, phƣơng pháp giáo 

dục pháp luật riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tƣợng. Cần đặc biệt quan tâm 

tới nhóm đối tƣợng là cƣ dân ngƣời dân tộc thiểu số bản địa sinh sống trên địa bàn 



 

157 
 

 

tỉnh, đối xử với họ nhƣ chính những gì họ vốn có để từng bƣớc vận động, thuyết 

phục và dẫn dắn họ tiếp cận dần với những giá trị, chuẩn mực chung đƣợc cộng 

đồng ghi nhận để họ thêm yêu quê hƣơng, đất nƣớc, yêu Đảng, yêu Nhà nƣớc, gắn 

bó mật thiết với Đảng và Nhà nƣớc. Đó là quá trình giáo dục hòa đồng, lôi kéo, trực 

quan bằng những việc làm cụ thể, bằng những tấm gƣơng cụ thể thiết thực để ngƣời 

dân thấy và tự nguyện, tự giác đi theo. 

Bốn là, về nội dung, hình thức giáo dục pháp luật, ngoài nội dung, hình thức 

giáo dục pháp luật chung, việc xác định nội dung, hình thức giáo dục pháp luật đặc 

thù cho ngƣời dân trong tỉnh phải bám sát những yếu tố địa chính trị, địa kinh tế - 

văn hóa – xã hội của tỉnh Đắk Lắk và tâm lý, tƣ tƣởng của ngƣời dân trong tỉnh để 

lựa chọn cho phù hợp. Trong đó cần đặc biệt chú ý giáo dục tri thức về quyền làm 

chủ, về nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội gắn với bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc, với bảo vệ, duy trì và phát triển môi trƣờng sống phù hợp 

với đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. 

Năm là, về phƣơng pháp thực hiện, ngoài những phƣơng pháp chung, cần kết 

hợp hài hòa giữa phƣơng pháp giáo dục thuyết phục, vận động kết hợp với giáo dục 

trực quan để đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi ngƣời dân với phƣơng 

pháp cƣỡng chế, bắt buộc thực hiện đối với hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm sự 

kết hợp chặt chẽ giữa hình ảnh trực quan với nêu gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, điển 

hình trong tuân thủ, chấp hành pháp luật; phê phán những biểu hiện, nhận thức lệch 

lạc, trái với chuẩn mực của pháp luật. 

Sáu là, hiệu quả giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, từ chất lƣợng của hệ thống pháp luật thực định, đến nhu cầu tự nghiên 

cứu, tìm hiểu, vận dụng pháp luật và năng lực cảm thụ các giá trị, tác động của pháp 

luật trong cuộc sống của mỗi ngƣời dân và những vấn đề mà đời sống Nhà nƣớc và 

pháp luật đặt ra đối với xã hội cũng nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác giáo 

dục pháp luật, các nguồn lực bảo đảm triển khai thực hiện nó trong thực tế và cơ chế 
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phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội hƣớng đến mục tiêu cao nhất là giữ gìn xã 

hội trong vòng trật tự, bảo đảm an toàn đời sống của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. 

3. Giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk chịu sự tác động, chi phối 

bởi nhiều yếu tố, trong đó đáng kể là: i) Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật (tính 

thống nhất, đồng bộ, toàn diện và khả thi, kỹ thuật lập pháp cao, tính ổn định, dễ 

tiếp cận, công khai, minh bạch…); ii) Nhu cầu, khả năng nhận thức, ý thức pháp 

luật, văn hóa pháp lý của cộng đồng; tính chủ động, tích cực của mỗi cá nhân; iii) 

Sự tác động, chi phối của các công cụ điều chỉnh xã hội khác (thói quen, phong tục 

tập quán, luật tục, tín ngƣỡng tôn giáo…); iv) Điều kiện địa chính trị, địa kinh tế, 

địa văn hóa xã hội; v) Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức (năng lực chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm tinh thần nêu gƣơng…); vi) Sự  tham 

gia của các thiết chế xã hội (các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, 

truyền thông, những ngƣời hành nghề pháp luật, đội ngũ già làng, trƣởng bản, ngƣời 

có uy tín trong cộng đồng, hòa giải viên…) và vii) Các điều kiện bảo đảm (về bộ 

máy, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất). Đây là những yếu tố tác động quan 

trọng cần phải đƣợc phân tích, đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện 

trong quá trình triển khai công tác giáo dục pháp luật; giải quyết thỏa đáng mối 

quan hệ giữa cái chung với cái riêng, giữa cái phổ biến và cái đặc thù.  

4. Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, cái nôi của văn hóa cồng 

chiêng, có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa - xã hội đặc biệt quan trọng đối 

với cả nƣớc. Những năm qua, nhất là trong bối cảnh đổi mới toàn diện đất nƣớc, 

Đảng, Nhà nƣớc ta rất quan tâm, ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách, văn bản về 

giáo dục pháp luật để ghi nhận và bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền đƣợc thông tin 

pháp luật của mọi ngƣời dân, trong đó có ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk. Cùng với việc đề 

cao trách nhiệm tích cực, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi ngƣời dân, 

Nhà nƣớc cũng đề cao trách nhiệm và xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong bảo 

đảm thực hiện quyền đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân (nhƣ xác định rõ trách 

nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động; xác 

định phạm vi thông tin pháp luật cần phải đƣợc đăng tải công khai…); đồng thời thu 
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hút, huy động và khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia theo chủ trƣơng xã hội 

hóa. Nhờ vậy chất lƣợng công tác giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành 

pháp luật của ngƣời dân đƣợc nâng lên; ngƣời dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận hệ 

thống pháp luật và các thiết chế tổ chức bộ máy; biết sử dụng pháp luật để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân, hạn chế và không 

thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của 

chủ thể khác, từ đó tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nƣớc và xã hội. Tuy 

nhiên, so với mặt bằng chung của cả nƣớc, ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk vẫn chƣa đƣợc 

thụ hƣởng đầy đủ các chủ trƣơng, chính sách đó. Tình trạng pháp luật chậm đi vào 

cuộc sống, không đến đƣợc với đồng bào, thậm chí xa lạ với ngƣời dân cũng nhƣ tình 

trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật vẫn còn. Ngƣời dân, nhất là tại 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh vẫn 

còn xa lại với pháp luật, chƣa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật 

trong quản lý đời sống xã hội cũng nhƣ trong bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền, 

tự do dân chủ của mỗi ngƣời dân. Một số phong tục, tập quán, luật tục tuy đã lạc hậu, 

không còn phù hợp với đời sống xã hội vẫn còn đƣợc duy trì trong một số cộng đồng 

dân cƣ; một số phong tục, tập quán, luật tục tiến bộ chƣa đƣợc nhận diện đầy đủ để kế 

thừa, phát triển trong điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong cộng đồng. 

5. Trƣớc yêu cầu đổi mới toàn diện đất nƣớc, thực hiện thắng lợi chủ trƣơng 

xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền XHCN, phát triển nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN, chủ động hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đòi hỏi phải tiếp tục nhận diện và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục pháp luật nói chung, cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, 

cả về mục tiêu, nội dung, hình thức và cách thức tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh 

đó, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải hƣớng đến mục tiêu bảo 

đảm thực hiện đầy đủ quyền đƣợc thông tin pháp luật của ngƣời dân; nâng cao nhận 

thức pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với phát triển kinh tế - xã 

hội với giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa, tín ngƣỡng, tôn giáo; xây dựng và củng cố 

khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
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chống các âm mƣu và hoạt động chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân 

tộc. Để đạt đƣợc mục tiêu đó cần quán triệt và thực hiện các quan điểm chủ yếu sau: 

Một là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải quán triệt và thực 

hiện đầy đủ chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về giáo dục 

pháp luật, về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk cũng nhƣ 

chủ trƣơng, chính sách, quy định pháp luật gắn với phát triển vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; bảo đảm sự gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ 

chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật; giữa phạm vi tác động, điều chỉnh của 

pháp luật với tác động, điều chỉnh của các quy phạm xã hội khác mà trọng tâm là 

luật tục. 

Hai là, giáo dục pháp luật phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục tƣ tƣởng, chính 

trị, đạo đức, lối sống, giữa giáo dục gia đình với nhà trƣờng và xã hội để xây dựng 

và hình thành con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện , hƣớng đến chân - thiện - 

mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc , nhân văn, dân chủ và khoa học , qua đó góp phần 

xây dựng nền văn hóa Việt Nam để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần 

vững chắc của xa ̃hôị , là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền 

vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

Ba là, giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk phải bám sát nhu cầu 

của ngƣời dân, phù hợp với đặc điểm cƣ dân, đặc thù văn hóa bản địa, tập quán và 

tục lệ của cƣ dân, với phƣơng pháp khéo léo và phù hợp với trình độ hiểu biết của 

họ; có tính đến những điều kiện đặc thù, đến yêu cầu phát triển của tỉnh Đắk Lắk, 

kế thừa những thành tựu đã đạt đƣợc; khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập, dự 

báo và định hƣớng phát triển cho phù hợp với xu hƣớng vận động, phát triển của 

thực tiễn, bảo đảm tính khả thi. 

6. Để đáp ứng mục tiêu, quan điểm trên đây, cần thực hiện tốt các giải pháp 

đổi mới giáo dục pháp luật cho ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk sau đây: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nhận diện đầy đủ và 

sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật và giáo dục pháp luật trƣớc yêu 
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cầu của thực tiễn pháp triển đất nƣớc để mỗi ngƣời phát huy tinh thần chủ động, 

tích cực, tự giác trong nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật; hình thành thói quen 

lựa chọn hành vi sử xự theo pháp luật, trong khuôn khổ các quy định của pháp luật, 

tôn trọng trật tự chung, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nƣớc, của xã hội và của 

các chủ thể khác.  

Hai là, hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục pháp luật và chính sách đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số, không đánh đồng đối tƣợng mà phải tính đến các yếu 

tố đặc thù của các nhóm đối tƣợng mà đề ra chính sách phù hợp. Tiếp tục nghiên 

cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PBGDPL cho đồng bào các dân tộc thiểu 

số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng 

biên giới và những vùng miền đặc thù khác. 

Ba là, Hoàn thiện cơ chế tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp 

luật, chú trọng các điều kiện bảo đảm để phù hợp giữa mục tiêu chính sách và các 

điều kiện bảo đảm thực thi chính sách; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với 

quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác 

giáo dục pháp luật tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cƣờng cơ chế phối hợp 

giữa các ngành, các cấp để huy động gắn với khai thác và sử dụng có chất lƣợng, 

hiệu quả các nguồn lực vốn rất khan hiếm. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phƣơng pháp giáo dục pháp luật; 

ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tin học trong hoạt động giáo dục pháp luật; 

nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng; kết hợp chặt chẽ 

giữa giáo dục nhà trƣờng với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội về ý thức trách 

nhiệm công dân, trách nhiệm trƣớc cộng đồng, trƣớc ngƣời khác, bảo đảm sự kết 

hợp hài hòa giữa giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. 

Năm là, Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về PBGDPL; tiếp tục đổi mới 

nội dung quản lý nhà nƣớc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để 

kịp thời phát hiện những vƣớng mắc, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện; nhân rộng gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiên trong tuân thủ, 

chấp hành pháp luật. 
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