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HƯỚNG DẪN 

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua  

tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh 

Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ 

phổ biến giáo dục pháp luật sau Tết Quý Mão 2023 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HĐPH ngày 19/01/2023 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về việc phổ biến các Luật, nghị quyết 

mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai 

và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật sau dịp Tết Quý Mão 2023; 

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 của UBND huyện về ban hành chương 

trình công tác năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Mô. 

Để kịp thời chuyển tải nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình và triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) sau dịp Tết cổ truyền của dân tộc tới cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trên địa bàn huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(Hội đồng phối hợp) huyện Yên Mô đề nghị các ngành thành viên Hội đồng phối 

hợp huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện một số công việc sau: 

I. Về nội dung tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật  

1. Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh 

Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10  

Kịp thời phổ biến, tuyên truyền nội dung 03 Luật1; 03 Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; 01 Luật2, 03 Nghị quyết3 được 

thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết 

được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV tới cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện 

bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

                                                           

1Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); 
3 03 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) 

Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu 

hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) 

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên 

năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng 

hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 
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Chú trọng lựa chọn các quy định mới của Luật, Nghị quyết liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội. 

2. Đẩy mạnh PBGDPL sau Tết Quý Mão năm 2023 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn 

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 thư4, Thủ tướng Chính phủ5, Bộ Tư pháp6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh7, 

Huyện ủy và UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm sau 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 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 phổ biến các quy định của pháp luật về đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

toàn giao thông; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); 

phòng cháy, chữa cháy; an ninh thông tin, an toàn mạng; các hoạt động tổ chức lễ hội… 

II. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Việc tuyên truyền, PBGDPL cần thực hiện kịp thời, khẩn trương, sử dụng 

các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trong đó 

ưu tiên, chú trọng các hình thức sau: 

1. Quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung của văn bản Luật, Nghị quyết 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai 

thi hành văn bản luật. 

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Đăng tải nội dung tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử của 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được 

thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật 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. Hướng dẫn các cán bộ, đảng viên, nhân dân truy cập Trang thông tin 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình 

(http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn) để tìm hiểu thêm về tài liệu 

                                                           

4 Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. 
5 Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
6 Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023  của Bộ Tư pháp. 

 

 

http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/
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giới thiệu, nội dung, tinh thần của các Luật, Nghị quyết được thông qua kỳ họp 

thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV và văn bản có liên quan. 

-  Lựa chọn, biên soạn các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp...) phổ biến 

về nội dung Luật, Nghị quyết phù hợp với ngành, phạm vi quản lý để đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của UBND huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương.  

3. Tăng cường các hình thức phổ biến tại cơ sở thông qua đối thoại, giải đáp, 

tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và 

mạng xã hội; mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; lồng ghép 

thông qua 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, già làng, trưởng thôn, 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. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành các luật mới được thông qua (nếu có) chủ động phối hợp với 

các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức 

truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức phù hợp theo yêu 

cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch 

số 104/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện. Trong quá trình thực hiện, 

cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện 

xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý 

kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo 

VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó. 

III. Nhiệm vụ cụ thể của các ngành thành viên Hội đồng phối hợp huyện 

và UBND các xã, thị trấn 

1. Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp huyện; UBND các xã, thị trấn 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu ban hành văn bản  

và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các nội dung có liên quan 

bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa 

bàn, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề 

nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn 

bản pháp luật mới ban hành. 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 đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban 

hành trên thực tế; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Truyền thanh huyện chỉ đạo, hướng dẫn các 

đơn vị trực thuộc và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến về nội dung quy định tại văn bản này. Tăng cường thời lượng phát 
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sóng tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, 

chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” để đông đảo Nhân dân biết, tìm hiểu chính 

sách, pháp luật. 

3. Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa- 

thông tin, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức thông tin, phổ biến về lĩnh vực pháp luật tại văn bản này và lĩnh vực pháp 

luật khác thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn các nhà trường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trong 

học sinh. 

5. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện hướng dẫn, tổ chức quán 

triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các Luật, Nghị quyết có liên quan trong 

phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cầu 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 các quy 

định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho Nhân dân. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các Luật, Nghị 

quyết cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ 

biến cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực 

tham gia học tập, tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện pháp luật. 

7. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp huyện theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung yêu cầu trên tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và 

báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp huyện (qua Phòng Tư pháp-Cơ quan 

Thường trực) trong báo cáo sơ kết 6 tháng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp, UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- Hội đồng phối hợp tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND huyện;    

- Các thành viên HĐPH huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

NQT 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Nguyễn Việt Hùng 
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