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được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm 
vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022

    Hải Dương, ngày     tháng 01 năm 2022

             Kính gửi:
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố;

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 
Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau 
đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật) và 04 Nghị quyết1. Trên cơ sở các luật, 
nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 
nhất và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cần tập trung triển 
khai trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo quyền được thông tin về 
pháp luật của công dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (sau đây gọi là Hội 
đồng) trân trọng đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công việc sau đây:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua
Đề nghị các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực được điều chỉnh bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật mới được thông qua:
a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật được sửa đổi, 

hợp nhất thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Trang Thông tin điện tử và các hình 
thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 
dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. 

b) Kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung được sửa 
đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, 
ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật. Phối hợp với Sở Tư pháp biên 
soạn, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng 
nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến 
nội dung văn bản luật trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh 
(http://pbgdpl.haiduong.gov.vn); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

2. Tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 20302; 

Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 

1 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương 
đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
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20253, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 20304, ý 
kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công 
văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về xử lý 
hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em và các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường PBGDPL 
về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức 
phù hợp, trong đó tập trung các hoạt động PBGDPL tại cơ sở, tới từng gia đình 
như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở, hệ thống truyền thanh 
cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan; trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… để nâng cao nhận thức, 
ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em; phát huy 
vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong theo dõi, phát hiện các 
vụ việc vi phạm. Các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường 
kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình.

3. Đẩy mạnh PBGDPL nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý 
quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện 
pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, 
vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham 
gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Nội dung PBGDPL tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); 
trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 
giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; phòng, chống và xử 
lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; các hoạt động lễ hội…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế 
giới với nhiểu biến thể mới, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể,  địa phương tiếp 
tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình 
mới.

Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 
bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, 
truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan trong công 

2 Phê duyệt theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3 Phê duyệt theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4 Phê duyệt theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
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tác PBGDPL; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…, 
đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng 
thôn, khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, 
thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm 
pháp luật và tệ nạn xã hội.

4. Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng đề nghị các sở, ngành, 
đoàn thể - thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp 
các huyện, thị xã, thành phố:

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình 
thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, 
truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội 
và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, 
tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá 
trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, 
phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến 
những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;  
giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các 
lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình 
thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

b) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  
báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, 
truyền thông, phổ biến về nội dung theo hướng dẫn tại Công văn này.

c) Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công 
an, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn 
giao thông tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, phổ biến 
về lĩnh vực pháp luật tại Công văn này và lĩnh vực pháp luật khác thuộc phạm vi 
lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

d) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức PBGDPL; chỉ đạo Phòng Giáo dục 
và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành 
phố hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển 
khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

đ) Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, các cơ 
quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng 
rãi, thường xuyên các nội dung hướng dẫn trên chuyên trang, chuyên mục của 
báo, đài để người dân biết và thực hiện.
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e) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản 
hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật 
có liên quan trong toàn ngành. 

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư 
tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 
các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia 
PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự 
giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện pháp luật. 

h) Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng 
dẫn tại Công văn này và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch 
triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật và các 
lĩnh vực cần chú trọng PBGDPL trong dịp đón Tết cổ truyền tại địa phương với 
hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo 
hiệu quả, thực chất.

i) Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, 
cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyện môn thuộc UBND tỉnh, 
các Doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh tham mưu, giúp Thủ trưởng 
trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội 
thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và triển khai một số nhiệm vụ 
PBGDPL, Hội đồng trân trọng đề nghị các thành viên Hội đồng tỉnh, Hội đồng 
phối hợp các huyện, thị xã, thành phố kịp thời triển khai thực hiện; tổng hợp báo 
cáo kết quả trong Báo cáo công tác  PBGDPL và gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan 
thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản 
ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật, điện thoại 
024.6273.9480) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (để b/c)
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (để b/c);
- Thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
và Ban Thư ký của Hội đồng (để thực hiện);
- Hội đồng phối hợp PBGDPL, Phòng Tư pháp  các 
huyện, tx,tp (để thực hiện);
- Trang thông tin PBGDPL tỉnh; Trang Thông tin 
điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Ban Thư ký Hội đồng.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Bùi Sỹ Hoàn
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