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V/v huóng dn thirc hin cong tác
pho biên, giáo dic pháp 1utt nãm 2022

KInh giri:
- Các phông, dcm v lien quan thuc thành ph;
- Uy ban nhân dan phumg, xã.

Uy ban nhân dan thành ph nhn duçic Cong van s 258/STP-PBGDPL
ngày 01/4/2022 cüa S Tu pháp ye vic hithng dn thrc hin cong tác phô biên,
giáo diic pháp 1ut; hôa giài a ca sâ; dánh giá, cong nhtn cap xä dt chuân tiêp
cn pháp 1ut näm 2022; nhäm tiêp tic thirc hin cong tác phô biên, giáo diic
pháp luât (PBGDPL) dit hiu qua, có tr9ng tam, tr9ng diem, qua do nâng cao
nhân thirc cüa can b, Cong chrc, viên chirc và nhân dan trên dja bàn thành phô,
Uy ban nhân dan (UBND) thành phô yêu câu các phOng, dcm vj lien quan thuc
thành phô, Uy ban nhân dan phu6ng, xã can cir chrc nàng, nhim vi, thirc hin
tOt mt so ni dung sau:
1. Trin khai thirc hin Quyt dlnh s 1521/QD-TTg ngày 06/10/2020
cüa Thu tu'&ng ChInh phü
- Tip tic trin khai cO hiu qua các nhim v1i, ni dung tti Quyt djnh s
152 1/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thu tuang ChInh phü vO thirc hin Kêt lun so
80-KL/TW ngày 20/6/2020 cüa Ban BI thu ye tiêp tijc thrc hin Chi th sO 32CT/TW ngày 09/12/2003 cüa Ban Bj thu ye tang cung sir lãnh do cüa Dàng
trong cong tác PBGDPL, nâng cao thirc chap hành pháp 1ut cüa can bvàNhân
dan; Kê hoach sO 158/KH-UBND ngày 28/12/2020 cüa UBNID thành phô ye triên
khai thirc hin Quyet djnh so 152 1/QD-TTg.
- Di mai ni dung, hInh thirc PBGDPL bào dam phü hçip vai tmg nhóm di
tung, dja bàn.
- Xây dirng k hotch và t chüc thông tin, ph bin dy du quy djnh pháp
1ut den mci tO chüc, cá nhân tren dja bàn. Chü tr9ng thrc hin truyen thông chinh
sách pháp 1utt ngay tir qua trInh xây dirng, son thào van bàn quy phim pháp 1ut,
barn sat các van d nóng, du 1un xâ hi quan tam hoc có nhieu kien khác nhau
can djnh huang du 1un xa hi; các ni dung ye báo dam quyên con nguai, quyên
COng dan; các quy djnh pháp 1ut ye phOng, chông tham nhüng, tieu circ; gàn
PBGDPL vai xây dung, hoàn thin the ché va tháo gc khó khàn, vuàng mAc trong
to chüc thi hành pháp lust. Chi trçng yic tiep tiic phO bien, thOng tin các ni dung
chInh sách, pháp 1ut ye phOng, chông dch bnh Covid- 19, trong do có các van de
an sinh thu y te, giáo diic, yic lam cho nguM dan.
2. To chfrc các hott ding hir&ng ü'ng NgAy Pháp 1ut ntroc Cong hôa xA
hi chü nghia Vit Nam 09/11
NAm 2022 là nAm thu 10 cã nuac t chñc huang ung Ngày Pháp lut Vit
Nam. VI 4y, dê Ngày Pháp 1ut Vit Nam nAm 2022 thirc sir là diem nhân cüa CA
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giai doan 10 näm thirc hin, yêu cu các don vj, dja phuong thrc hin mt cách
có hiu qua, tiêt kim, tránh lang phi. Trong do, can barn sat và thirc hin các
nhiêm vu sau:
V n5i dung: Ttp trung ph bin các van bàn pháp 1ut mdi, chinh sách cho
can bt, cong chüc, viên chüc và nhân dan, tp trung vào các Lust, Pháp lnh, van
bàn mâi thông qua näm 2021 và nàm 2022; các di,r thào chInh sách, pháp 1ut co
tác dông ion den xã hi; các van bàn, quy djnh có lien quan trirc tiêp den san xuât,
kinh doanh, quyên và igi Ich hgp pháp cüa ngi.thi dan, doanh nghip; phông, chông
djch bnh Covid-19; câi cách tu pháp; cài cách hành chInh; phông, chông tham
nhüng, lang phi, ti phm, ma tOy, djch bnh, thiên tai; ho trg khOi nghip; chuyên
dôi so; khiêu nii, tO cáo; bào v môi truOng; an toàn v sinh thirc phârn; phông
cháy, chüa cháy và cüu nin, ciru h; an toàn giao thông duOng b; van dê du lutn
xã hi quan tam hoc can djnh huOng du lun xä hi.
V hInh tht'c: Tp trung tuyên truyn, pM bin pháp 1ut trên các phuang
tin thông tin dti chOng, Cong thông tin din tO, h thông ba truyên thanh co sO;
thông qua cuc thi tim hiêu pháp luât, dôi thoi chInh sách, tu van pháp lut trtrc
tiêp; to chOc lông ghép hoat dng huO'ng Ong Ngày Pháp iut kêt hgp vOi các ho.t
dng van hóa, van ngh, the thao,...
V kMu hiu: Các dan v, dja phuang chO dng hra ch9n khu hiu tuyên
truyên, phô biên ye Ngày Pháp iuQtt (có the tham khào và sO diing mt sO khâu hiu
do B Tu pháp cung cap tai chuyên miic "HuOng irng Ngày Pháp iut nuOc Cong
hOa xà hi chO nghTa Vit Nam" trên Cong Thông tin din tO B Tu pháp tO ngày
0 1/10/2022).
Các hott dng huOng Ong Ngày Pháp 1u.t cn t chOc thuO'ng xuyên, lien
tiic trong Ca näm, dc bit trong 02 tháng cao diem là tháng 10 và 11/2022. ChU
dng xây dirng kê hoich huOng Ong ngày Pháp lut Vit Narn nàm 2022 trên dja
ban và báo cáo kêt qua th%rc hin ye UBND thành phô (qua phOng Tiz pháp) d
tong hçip báo SO Tu pháp, UBND tinh.
3. Cüng c, kiin toàn di ngü báo cáo viên pháp 1ut, tuyên truyn viên
pháp 1ut
- T chOc rà soát, cOng c, kin toàn, nâng cao cht luçing di ngü báo cáo
vien pháp lut (BCVPL), tuyên truyen vien pháp lut (TTVPL) thuc phm vi
quãn l. Khi dO diêu kin cong nhn, mien nhim, cho thOi dOi vOi BCVPL,
TTVPL hot dng khOng hiu qua thI tien hành các thU tiic theo quy djnh cUa
Thông tu 10/2016/TT-BTP. Khi có sr thay dOi, biên dng thông tin cUa BCVPL,
TTVPL thuc ph?m vi quàn l phài kjp thOi lam các thU tic chuyen den phông Tu
pháp (dôi vOi BCVPL) hoc cOng chOc Tu pháp - H tjch (dôi vOi TTVPL do
UBND phuOng, xã cong nhn) âé tham mini UBND cOng cap quyet djnh.
- Vic quãn 1, sO dirng di ngU BCVPL, TTVPL phài bào dam hott dng
hiu qua, bão dam dO ye so iugng trên các linh vrc, nang cao cht luçing, hiu qua
hott dng theo yêu cau; thuOng xuyên kiêm tra, dOn dôc, tháo gc vuOng mac khó
ket, tong ket và kjp thOi khen thuOng BCVPL,
khan, tien hành lông ghép
TTVPL có thành tich trong cOng tác PBGDPL.
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- Chü dng theo dôi, t chirc trin khai dng b cac bin pháp bâo dam hoat
dng dê cüng cô, kin toàn di ngü BCVPL, TTVPL. Tiêp t11c cung cap, cp nht
thông tin, tài lieu pháp luât, giüp di ngü BCVPL, TTVPL tiêp cn các quy djnh
mi cüa pháp lut, các van dê du lutn quan tam dê kjp thai PBGDPL den can b,
nhân dan.
- Các don vj, da phuong có di ngü BCVPL, TTVPL thuc phm vi quail l
tiêp tçic phôi hcp vi phông Tix pháp to chüc các lóp tp huân, bôi dirOig kiên thirc
pháp 1ut, nghip vçi PBGDPL cho di ngü BCVPL, TTVPL. DOng thii, djnh kST
06 tháng, hang näm hoc dt xuât khi có yêu câu kp thñ báo cáo ye UBND thành
ph (qua phông Tu pháp) ye kêt qua xây dçrng, cüng cO kin toàn, hiu qua hoat
dng cüa di ngü nay.
4. Tiêp tile day minh ü'ng di1ing cong ngh thông tin, xã hi hóa trong
cong tác PBGDPL
- Trên co si diu kin, kha näng, tInh hInh cüa don vj, dja phuang tang
cung rng dçtng cong ngh thông tin, chuyên dOi sO trong cong tác PBGDPL, tang
cumg phô biên pháp 1ut trên Cong thông tin din tü, các 1mg diving trên thiêt bj di
dng; thi tim hiêu pháp 1ut, tp huân pháp 1ut trrc tuyên, tix van pháp 1ut trrc
tuyên; nghiên ciru, triên khai, nhân rng các mô hInh, each thüc PBGDPL có hiu
qua trén thirc tê, khai thác các ü'ng ding mng xã hi (facebook, zalo,...) vào cong
tác PBGDPL.
- Các don v, dja phuo'ng trong phim vi chüc näng, nhim v11 cña mInh tich
cue vn dông, huy dng nguôn 1rc xã hi dê thçrc hin cOng tác PBGDPL. Tiêp tic
phát huy vai trô, trách thim xã hi cüa các to chirc, Ca nhân dôi vi cOng tác nay,
nhât là các to chirc chInh trj - xä hi, to chirc xã hi - nghê nghip, doanh nghip,
cá nhân; h trg, tao diêu kin, dông viên, khuyên khIch kjp thai các to chüc, doanh
nghip, hi viên và nguôi có uy tin, các chüc sac ton giáo tham gia cong tác
PBGDPL, nhât là tai dja bàn co si, khu dan cu.
5. Tiêp tiic diii mi ni dung, hlnh thurc thirc hin PBGDPL, u'u tiên lura
chQn nhfrng hInh thuc mói, sang tio, thu hut thrqc ngtro'i dan, doanh nghip,
Iy ngtrô'i dan lam trung tam
- T chüc thông tin, ph bin pháp lut trong các linE virc, phm vi quãn l
tâi toàn the can b, cong chüc, viên chic và nhan dan bang hInh thic phü hqp; chü
trçng PBGDPL ye các chinE sách, pháp 1ut dugc xã hi quan tam hoc can djnh
huóng dir lutn xã hi dê tao sir dông thutn, nhât quán trong th'çrc thi chinh sách,
pháp lust; thOng tin rng rãi, kjp thñ các dir tháo chInh sách pháp 1ut có tác dng
iOn den xã hi ngay tir khau d xuat chInh sách và soan tháo van bàn.
- Di mOi ni dung, hInh thOc PBGDPL theo huOng 1y ngthi dan lam trung
tam. Khi thijc hin thông tin, phO biên ye các linE virc pháp luât, chuyên d khác
nhau can gän yOi iic dáp üng quyên tiêp cn thông tin cüa dOi tuçing PBGDPL;
thông tin tOi nhân dan ye co ché bào dam quyên con nguOi, quyen cOng dan theo
quy djnh cüa Hien pháp và pháp 1utt.
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- T chüc di thoü chInh sách pháp 1ut, giãi dáp pháp 1ut và các viióng
mac phô biên trong áp ding pháp luât ye các linh vuc, pham vi quãn 1 cho Nhân
dan, doanh nghip bang các hInh thüc phü hçp.
6. Triên khai thirc hin các Chu'o'ng trinh, Be an và tng kt thi hành 10
näm thtrc hiên Luât PBGDPL
- Tip tVc trin khai thtrc hin có hiu qua các D an, Chucmg trInh có lien
quan den cong tác PBGDPL dã diigc phê duyt.
- Giao phông Tu pháp là Co quan chü trI, lam du mi phi hçip vth 1Jy ban
Mt trn To quôc Vit Nam thành phô và các to chüc thành viên; các don vj, dja
phuong tiên hành tong kêt thi hành 10 näm thirc hin Lut PBGDPL khi có van
bàn hung dan cüa Sâ Tu pháp.
Nhn duçic Cong van, yêu cu các don v, dja phuong triên khai thrc hin.
Trong qua trInh thirc hin neu phát sinh khó khän, vuóng mac yêu câu các don
vj, dja phuong phân ánh ye UBND thành phô (qua phông Tu'pháp,) dê xem xét,
giài quyêt./.
Noi nhân:
- So' Tu' pháp;
- Die Chü tjch UBND thành pho;
- Cáe Die PCT UBND thành pho;
- Nhu trên;
-Li,ru:VT,T
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