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được Quốc hội thông qua và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 
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- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố.              

  

 Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Công văn số 2679/BTP- PBGDPL ngày 23/7/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc 

hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật và 21 Nghị quyết; để bảo đảm quyền được 

thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố thực hiện các nội dung 

liên quan sau:  

 1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới 

ban hành: 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được 

giao ban hành văn bản (riêng hoặc lồng ghép) phổ biến nội dung các Luật, Nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: 

 - Xác định nội dung, hình thức phổ biến các Luật, Nghị quyết đảm bảo 

phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Trong đó, về nội dung, tập trung vào 

một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; về hình 

thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua 

Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương bằng hình thức như: Đăng tải, 

cập nhật toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết trên Trang Thông tin điện tử 

của ngành, địa phương (hoặc cung cấp đường link của Cổng TTĐT cơ quan chủ 

trì soạn thảo Luật, Nghị quyết; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) 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. Tổ chức hoặc lồng ghép hội nghị quán triệt, tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần các Luật, Nghị quyết cho đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý, tập huấn, 

tư vấn pháp luật trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các chương trình 

đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, 
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truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; 

- Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các 

văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả 

thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng 

thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận về việc thực hiện pháp luật. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, 

ban hành văn bản triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, Nhân dân và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

3. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật bằng 

hình thức phù hợp: 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực 

tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung có liên quan 

bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn đảm bảo 

thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó: 

 - Tổ chức triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có 

liên quan như: Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư…, tập trung 

thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư và hành nghề 

luật sư trong tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động luật sư; tăng cường giám sát của các cơ quan 

dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 

đối với tổ chức hoạt động của luật sư đúng theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Đoàn Luật sư Việt Nam. 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người khuyết tật; Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và các 

tầng lớp Nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện 
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có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết 

tật và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật. 

- Tổ chức triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/10/2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bảo đảm triển khai kịp 

thời, thống nhất và hiệu quả các quy định này. 

Đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối 

hợp PBGDPL các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lưu VT, PBGDPL/STP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phạm Đình Thanh 
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