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KInh gui:
- Thành viên Hi dông phôi hp PBGDPL thành phô;
- Cac ca quan, dcn vj có lien quan;
- Uy ban nhân dan phung, xã.
Thuc hiên Cong van s 01/HDPH ngày 11/02/2022 cüa Hi dông phôi hgp
phô biên, giáo diic pháp lut tinh ye vic phô biên các Lut, Nghj quyêt m&i duqc
Quôc hi thông qua, Hi dông diông phôi hçp phô biên, giáo dc pháp 1ut thành
phô(sau day gi tat là Hi dong) dê ngh các thành viên Hi dông, các Co quan,
don vj lien quan, Uy ban nhân dan phu'o'ng, xã can cü' chüc nàng, nhirn vli ducic
giao, chi dio, to chrc thrc hin mt so ni dung sau:
1. Tang cu'ô'ng to chu'c phô biên các Lut, Ngh quyêt mó'i du'qc thông qua
- Däng tái, cp nht toân van ni dung các van bàn Lut dc sa dôi, hp
nhât thuc phm vi linh virc quàn 1,2 (Luçit sta dói, bó sung môt so diêu czia Luát
Dáu tic cOng. Lut Dáu tic theo phicang thtc dOi tác cOng tic, Luát Ddu tic, Luát
Nhà 6', Luát Dáu tháu, Luát Diên lu'c, Lug7 Doanh nghip, Luát Thué tiêu thu dác
bitt và Lu4t Thi hành an dan sc1 len Công/Trangthông tin din tà và các hInh thüc
thIch hçp khác dê can b, cOng chilic, viên chirc, ngri lao dng và Nhân dan dé
dàng tiep can, khai thác và si:r diing khi có nhu câu.
- Kjp thè'i quán trit, t chirc tp huân chuyên sâu các ni dung du9'c sira
bO sung cho can b, cong chirc, viên chirc. Chi do, hung dn ni dung, hInh thñc
phô biên van bàn Lut phi h9p vói tlrng nhórn dOi tung, dja bàn; biên son, dãng
tái, phát hành rng rãi tài lieu gii thiêu, phO biên ni dung van bàn Lut bang hInh
thirc, cách thtrc phü hçp; bô trI nguôn lrc bào darn thirc hin nhim vi
2. Tp trung phô bin mt so ni dung pháp 1ut v gia dInh, tré em
Thrc hin Chin luçc phát trin gia dInh Vit Nam dn nàrn 20301; Chuong
trInh ye phông, chông bao 1irc gia dInh trong tInh hInh rnâi den näm 20252,
Chuong trInh giáo dc do di'rc, !Oi song trong gia dinh den nam 2030, tang
cung PBGDPL ye tré em, hon nhân yà gia dinh, xfr l yj phrn hành chInh, hInh
sir yj hInh thrc phñhcp, trong do tp trung các hot dng PBGDPL ti co s&,tâi
trng gia dInh nhu': dôi thoi, giâi dáp, tu van pháp lut, hoâ giái co' sô h thông
truyen thanh CO So' và các hlnh thüc PBGDPL truc quan; trên các phuo'ng tin
thông tin di chCing, COng/Trang thOng tin din ti', mtng xã hi,... dê nâng cao
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nhn thirc, ngàn chn, phông ngü'a các hành vi vi pham pháp 1ut dôi vth tré em;
phát huy vai trô cüa các to chirc chinh tr - xã hôi, Nlhân dan trong theo dOi, phát
hin các vv vic vi phtm. To chirc tp huân, nâng cao nãng 1irc cho &i ngü hôa
giài viên ca s& trong vic phông, chông bio lirc gia dInh; tang cu?rng kiêm tra
boat dng hôa giãi co' so' lien quan den gia dInh.
3. Trên co' sO' các nhim vi trên, Hi (lông d nghj các thành viên Hi)i (lông:
- Trong phm vi ch1rc náng, nhim vii duçc giao và diu kin, tInh hInh thirc
tiên, quan tam chi dao, hithng dn và chi1i dông to chü'c phô biên, thông tin, truyên
thông pháp lut có lien quan bang hInh thi'c ph hap vo'i tiimg nhóm dOi tuqng, dja
bàn; dê nghj can bô, cong chirc, viên chirc, nguO'i lao dng thuc phm vi quán l
tu giác hoc tap, tim hiêu, tuân thü, chap hành pháp lut và tham gia PBGDPL cho
Nhân dan. Trong qua trinh thrc hin, can nãm bat và phán ánh kjp tho'i cho các co'
quan nha nu'ó'c có thâm quyên ye 2 kiên cüa Nhân dan, phân ánh cüa du' lun xä
hi ye tInh khã thi, phü hop cña van bàn mói ban hành; kjp thO'i thông tin, phô biên
nh&ng van dê nóng, du'çc dix Iun quan tam hoc can djnh hu'ó'ng dix 1un xa hi;
giái dáp pháp lut và các vuo'ng mac phô biên trong áp dung pháp lut ye các lTnh
vixc, phm vi do mInh quán l cho Nhân dan, doanh nghip bang các hinh thirc phü
hap; tang cuO'ng kiêm tra, so' kêt, tong kêt, dánh giá hiu qua vic thirc hin nhim
V11 duçyc giao.
- Phông Tu' pháp thành ph phi hop vo'i các dan vi lien quan t chirc tp
huân, bôi duO'ng dôi ngü báo cáo vién pháp lut, tuyên truyên vién pháp luât; theo
dôi, don dôc vic thirc hin darn báo hiu qua.
- Phông Van hoá - Thông tin chi dao, hithng dn mng lu'o'i truyên thanh co
so' tang cu'mg thông tin, truyên thông, phô biên ye ni dung theo hu&ng din tai
Cong van nay.
- PhOng Lao dng, Thuo'ng binh và Xâ hi, Lien doàn Lao dng thành ph,
Trung tam phát triên qu5 dat và Ciim cong nghip thành phO tuyén truyn, ph
biên các quy djnh pháp 1ut có lien quan tnrc tiêp den dôi tung là cong nhân,
nguo'i lao dng tai các doanh nghip.
- Dài Phát thanh và Truyn hInh thành phô tang ci.ro'ng tho'i lung, lông ghép
phO bién rng râi, thu&ng xuyên các ni dung hu'O'ng dn trén chuyén trang, chuyên
miic cüa Dài dê nguO'i dan biét và thc hin.
- Cong an thành ph Tôa an nhân dan thành ph Vin kiêm sat nhân dan
thành phô có van bàn huo'ng dan, to chirc quán trit, phô biên ni dung, tinh than
cüa các van bàn Lut có lien quan trong ngành.
- Uy ban Mt trn TO quc Vit Nam thành phO, Hi Lut gia thành phô có
van bàn chi dao, huo'ng dan, to chic quán triêt, tuyén truyén, phO bien các van bàn
Lust lien quan cho thành viên, hi viên cüa to ch'c mInh và tham gia PBGDPL cho
Nhan dan; tIch circ vn dng doàn vién, hi vien và Nhan dan t1r giác tIm hiêu, tuan
thu và chap hành pháp lut; tharn gia kiérn tra, giárn sat vic thirc hin pháp 1ut.
- Uy ban nhan dan phu'o'ng, xã trén co' so' Cong van nay, có kê hoach trin
khai tuyên truyén, phO biên nôi dung, tinh than cüa các van bàn Lut mo'i duc
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thông qua ti dja phuang; dôi rnâi ni dung, hInh thi'xc, phucmg pháp tuyên truyn
phü hçp vii tInh hInh thirc té; chi tr9ng phát huy hiu qua tuyên truyên qua h
thông truyên thanh, tuyên truyên liiu dng.....dê ngu'ii dan biêt, tliçrc hin.
Nhn Cong van nay, d ngh các thânh viên Hi dng, các Ca quan, dan v lien
quan, Uy ban nhân dan phuông, xä triên khai thirc hin./.,y
Niinl,ân:
- Hi dông PHPBGDPL tinh;
- D/c Chii tjch UBND thành ph;
- Các D/c PCT UBND thành ph;
- Nhu trén;
- Luu: VT, TP.
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