
1. Tên mô hình
100 ly cà phê pháp luật miễn phí

2. Đơn vị áp dụng
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Công an 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. Đối tượng áp dụng 
Thanh, thiếu niên có nhu cầu 

nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật hoặc 
đối tượng mà đơn vị chủ trì mong 
muốn tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật.

4. Nội dung pháp luật
Chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về các lĩnh 
vực khác nhau, chú trọng đến các văn 
bản có liên quan trực tiếp đến quyền 
và lợi ích hợp pháp, đến cuộc sống, 
công việc, học tập hằng ngày của 
thanh, thiếu niên; những hành vi vi 
phạm pháp luật mà thanh thiếu niên 
dễ vi phạm có dựa trên khảo sát, nắm 
bắt tình hình (nếu có). 

5. Cách thức triển khai
Bước 1: Khảo sát, lựa chọn địa 

điểm, quán cà phê có đông thanh, 
thiếu niên, tham gia để tổ chức triển 
khai mô hình

Bước 2: Lựa chọn thời điểm để 
triển khai mô hình, thời điểm thích hợp 
nhất là ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 
nghỉ tết hay buổi tối…

Bước 3: Đơn vị chủ trì tổ chức cho 
100 thanh, thiếu niên đến quán cà phê 
được uống cà phê miễn phí; số tiền 
này do ngân sách của đơn vị chủ trì 
chi trả. Tại đó, 100 thanh, thiếu niên 
được uống cà phê miễn phí sẽ được 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật trong lúc uống cà phê tại quán.

Bước 4: Đơn vị chủ trì tổ chức thi 
tìm hiểu pháp luật cho những người 
tham dự bằng hình thức phù hợp. Nội 
dung thi tập trung vào các nội dung 
mà báo cáo viên vừa tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến tại Bước 3. Với mỗi 
câu trả lời đúng, người trả lời sẽ được 
nhận phần thưởng.

Bước 5: Đơn vị chủ trì tổ chức tư 
vấn, giải đáp pháp luật cho thanh, 
thiếu niên tham dự. Thanh, thiếu niên 
có những vướng mắc về pháp luật sẽ 
được tư vấn tại chỗ. Trong trường hợp 
phát sinh những vấn đề khó, cần thời 
gian nghiên cứu thì báo cáo viên pháp 
luật sẽ trả lời sau.

Bước 6: Kết thúc 

Sau khi triển khai các hoạt động 
nêu trên, đơn vị chủ trì kết thúc buổi 
triển khai mô hình 100 ly cà phê pháp 
luật miễn phí; trên cơ sở đó đánh giá, 
tổng kết.

6. Đánh giá tác động, hiệu quả, thuận 
lợi trong triển khai mô hình

Đây là mô hình thể hiện sự vận 
dụng sáng tạo trong triển khai phổ 
biến, giáo dục pháp luật nói chung, 
cho thanh, thiếu niên nói riêng. Việc 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho thanh, thiếu niên tại địa 
phương thông qua mô hình “100 ly cà 
phê pháp luật miễn phí” góp phần rất 
lớn trong việc nâng cao hiểu biết pháp 
luật và ý thức chấp hành pháp luật, ý 
thức đấu tranh phòng, chống tội phạm 
của thanh, thiếu niên, qua đó góp 
phần ổn định an ninh trật tự, an toàn ï



xã hội tại địa phương. Ngoài ra, thông 
qua việc triển khai mô hình cũng góp 
phần bồi dưỡng và tạo điều kiện để 
thanh, thiếu niên phát triển toàn diện, 
có ý thức trách nhiệm công dân, hiểu 
biết và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến 
pháp và pháp luật, tạo dựng một môi 
trường xã hội lành mạnh để thanh, 
thiếu niên cống hiến và trưởng thành.

Mô hình này được triển khai có 
nhiều thuận lợi, cụ thể: (i) Đơn vị 
chủ trì không phải chuẩn bị nhiều về 
khâu tổ chức và tiết kiệm chi phí (hội 
trường, chỗ ngồi cho đại biểu, băng 
rôn, maket, tem, giấy mời, văn phòng 
phẩm…); (ii) Đơn giản trong việc mời 
đối tượng tham dự (chỉ cần khảo sát, 
lựa chọn quán cà phê có đông thanh, 

thiếu niên tham gia); (iii) Thu hút được 
nhiều thanh, thiếu niên tham gia hơn 
các hình thức khác (ví dụ như mời hộ 
gia đình đến dự thì chủ yếu là người 
cao tuổi tham dự, thanh, thiếu niên ít 
đến); (iv) Mô hình này tạo ra tâm lý 
thoải mái cho đối tượng tham dự, việc 
truyền tải nội dung pháp luật cũng dễ 
dàng, thuận tiện hơn do các nội dung 
pháp luật được lựa chọn là những lĩnh 
vực có liên quan đến cuộc sống, công 
việc, học tập của thanh, thiếu niên; 
câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật cũng tập 
trung vào nội dung báo cáo viên pháp 
luật đã phổ biến trước đó; việc được 
nhận phần thưởng sau mỗi câu trả lời 
đúng cũng góp phần thu hút đối tượng 
tham dự tích cực lắng nghe, nghiên 
cứu, tìm hiểu pháp luật hơn…

“100 LY CÀ PHÊ  
PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ”
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BỘ tư pháp
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


