
1. Tên mô hình 
Kể chuyện theo án

2. Đơn vị áp dụng 
Tỉnh Quảng Ninh.

3. Đối tượng áp dụng 
Thanh, thiếu niên trong trường học; 

thanh, thiếu niên ở khu dân cư và nhiều 
tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư.

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

pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực 
khác nhau, trọng tâm là các văn bản pháp 
luật sau: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, 
Luật Giao thông đường bộ...; đặc biệt là 
công tác phòng, chống các loại tội phạm, 
tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

5. Cách thức triển khai
Bước 1: Hằng năm, đơn vị chủ trì xây 

dựng kế hoạch thực hiện, trong đó phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên, sự phối hợp với các trường học, xã, 
phường, khu dân cư trên địa bàn để triển 
khai mô hình.

Bước 2: Lựa chọn thời điểm triển khai 
mô hình

Mô hình kể chuyện theo án được triển 
khai trọng tâm vào hai đợt:

- Đợt 1: Vào dịp tháng 3, tháng 4: Tổ 

chức cho đối tượng là thanh, thiếu niên 
trong các trường học.

- Đợt 2: Vào dịp tháng 6, tháng 7: Tổ 
chức cho đối tượng là thanh, thiếu niên 
các xã, phường, khu dân cư. 

Bước 3: Tổ chức triển khai mô hình 
- Đơn vị chủ trì lựa chọn các vụ án có 

thật xảy ra trên địa bàn thành phố, trên 
cơ sở có sự cung cấp tài liệu bằng những 
vụ án có thật, bản án đã có hiệu lực pháp 
luật mà trong đó đối tượng vi phạm pháp 
luật là thanh niên, thiếu niên và tư vấn 
của các cơ quan tư pháp về chuyên môn 
như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân, Công an để biên soạn lại vụ 
án thành những câu chuyện sinh động, 
cụ thể, hấp dẫn. 

- Đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo 
hình thức kể chuyện theo án: (i) Thành 
đoàn triệu tập thanh, thiếu niên tham dự 

thông qua việc chỉ đạo các cơ sở đoàn 
(Đoàn trường, Đoàn cấp xã) báo cáo cấp 
ủy để cấp ủy chỉ đạo các ban, ngành, 
đoàn thể phối hợp để thực hiện tại đơn 
vị; (ii) Thành đoàn Uông Bí chủ trì phối 
hợp với đơn vị thực hiện chuẩn bị cơ sở 
vật chất cần thiết.

- Các vụ án sau khi được biên soạn 
lại thành câu chuyện, Câu lạc bộ “Tuổi 
trẻ với pháp luật“ sẽ phối hợp với thanh, 
thiếu niên tại các đơn vị tập luyện và biểu 
diễn bằng hình thức sân khấu hóa để 
thanh, thiếu niên tham dự hội nghị cùng 
xem, cùng đưa ra những nhận định về 
tình huống vi phạm pháp luật trong tiểu 
phẩm.

- Sau mỗi câu chuyện về một vụ án, 
thanh, thiếu niên sẽ đặt những câu hỏi 
xoay quanh kiến thức pháp luật cho tổ 
tư vấn pháp luật của Câu lạc bộ. Những 
băn khoăn và thắc mắc của đối tượng 
tham gia sẽ được giải đáp tại chỗ, từ đó 
giúp cho thanh, thiếu niên hiểu hơn về 
bản chất của vụ án, đồng thời có thêm 
nhiều kiến thức về pháp luật và những tệ 
nạn xã hội cũng như rút ra những bài học 
kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.

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

6.1. Mô hình “Kể chuyện theo án” được 

ï



xây dựng và triển khai trên thực tế có tác 
động mạnh mẽ, từng bước làm thay đổi 
về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các 
tầng lớp nhân dân thành phố nói chung 
và thanh, thiếu niên nói riêng trong việc 
chấp hành pháp luật. Thực tế cho thấy 
tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn thành 
phố giảm nhiều, năm sau giảm hơn năm 
trước cả về số vụ và số người đặc biệt 
đối với đối tượng là thanh, thiếu niên. 
Với nhận thức tuyên truyền, giáo dục 
là chức năng cơ bản của tổ chức Đoàn, 
trong những năm qua, công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức 
lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, 
tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã 
hội cho thanh, thiếu niên đã được các cơ 
sở Đoàn trong toàn thành phố đặc biệt 
quan tâm, đã có sự tập trung chỉ đạo, 
đầu tư (cả về nội dung, hình thức thực 
hiện, cơ sở vật chất và nguồn lực…).

Theo báo cáo của các cơ quan Tư 
pháp thành phố, tính trung bình hàng 
năm và 04 tiêu chí, từ năm 2015 đến 
năm 2018 số vụ vi phạm, số người vi 
phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên cho 
thấy: (i) Số đối tượng vi phạm pháp luật 
đối với độ tuổi chưa thành niên chỉ còn 
trên 5%; (ii) Số đối tượng nghiện ma túy 
chỉ còn 10%; (iii) Số đối tượng tái phạm 
còn 15%; (iv) Số đối tượng vi phạm pháp 
luật nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên 
từ 16 tuổi đến 35 tuổi, chỉ còn trên 70%.

6.2. Mô hình “Kể chuyện theo án” là 
cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật sinh động, hấp dẫn, sâu sắc, thông 
qua đó chuyển tải thông tin đến đối tượng 
tham gia một cách dễ hiểu, dễ nhớ. 

6.3. Việc triển khai mô hình đã giúp 
cho thanh, thiếu niên tiếp cận thường 
xuyên hơn và sâu hơn với những chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, góp phần quan trọng 
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bồi 
dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức chấp 
hành pháp luật của thanh thiếu niên, 
hình thành tư tưởng tránh xa các tệ nạn 
xã hội, từng bước đáp ứng được yêu cầu 
của công tác thanh niên trong giai đoạn 
mới, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn thành phố. 

Với những kết quả đã đạt được nêu 
trên, mô hình “Kể chuyện theo án” và kết 
quả hoạt động của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ 
với pháp luật” của thành phố Uông Bí, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh 
đã lấy mô hình “Kể chuyện theo án” 
thành phố Uông Bí để nhân rộng và triển 
khai trong toàn tỉnh và báo cáo Trung 
ương Đoàn để nhân rộng mô hình này 
đến các địa phương trên toàn quốc.
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