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V/v Hướng dẫn phổ biến, giáo dục
pháp luật Quý II năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, địa
phương thực hiện công tác PBGDPL trong Quý II năm 2019 như sau:
I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN
1. Nội dung phổ biến
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp
lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban
hành hoặc thông qua trong năm 2018 như: Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân;
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng trọt; Luật Quốc phòng; Luật
Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày
30/01/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện
chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 18/2019/NĐ-CP 01/02/2019 của Chính phủ quy
định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến
tranh; Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định về
họ, hụi, biêu, phường; các văn bản khác như: Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày
8/3/2019 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh năm 2019; Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh
triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
660/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản điện tử
trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 496/UBND-HTKT ngày 08/3/2019 của UBND
tỉnh về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 652/UBND-NCXDPL ngày 25/3/2019 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày
19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; Công văn số 675/UBNDKGVX ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch bệnh sởi; Công văn số 695/UBND-KGVX ngày 1/4/2019 của UBND
tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh...
- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách,
văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư
pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội
dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được
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giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội
quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều
chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến
ban hành trong năm 2019;
- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn
diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp
luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn
hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các
điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều
ước về biển mà Việt Nam là thành viên...
- Bên cạnh việc phổ biến các văn bản nói trên, các ngành, địa phương cần tiếp
tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn tại Quý I năm
2019 hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu.
2. Đối tượng, nội dung phổ biến
2.1. Nội dung phổ biến chung cho các tầng lớp nhân dân
Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt
chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên
quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ
luật dân sự năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham
nhũng; Luật Tố cáo; Luật tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng; Kế hoạch số
713/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống và diệt chuột bảo
vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
535/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20192025; Công văn số 496/UBND-HTKT ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp
tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
tỉnh; Công văn số 652/UBND-NCXDPL ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc
triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ
về họ, hụi, biêu, phường; Công văn số 675/UBND-KGVX ngày 28/3/2019 của
UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi; Công văn
số 695/UBND-KGVX ngày 1/4/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp
phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh...
2.2. Nội dung phổ biến cho nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số,
nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật và các đối tượng khác
- Đối với nông dân: Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến
cuộc sống hàng ngày, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản liên
quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm, như: Luật Lâm nghiệp; Luật Trồng trọt; Luật thủy lợi; Nghị định số
109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ; Kế hoạch
số 713/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống và diệt chuột
bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Công văn số
712/UBND-NNTN ngày 2/4/2019 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống
hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh...
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- Đối với phụ nữ: Tập trung phổ biến quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực
hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội,
ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Trẻ em; Quyết
định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phê
duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội
trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025...
- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Tập trung phổ biến các văn bản pháp
luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, như: Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn,
công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số; Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTCBLĐTBXH quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc
thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số...
- Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: Chú trọng các quy định pháp luật về
hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm
của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, như:
Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia
đình; Luật trẻ em; Luật trợ giúp pháp lý; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày
15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trợ giúp
pháp lý...
- Đối với người khuyết tật: Tập trung các quy định pháp luật về quyền của
người khuyết tật, chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã
hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, như: Luật người khuyết tật và
các văn bản liên quan; Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND
tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó
khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 3430/KH-UBND ngày
06/12/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp
cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025...
- Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị
trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và các đối tượng khác tại trại tạm
giam, nhà tạm giữ: Tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp
luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự,
xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội...
gắn liền với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1055/KH-UBND ngày 02/5/2018
của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang
chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp
xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm
pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
690/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg
ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái
hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh...
2.3. Nội dung phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức
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Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 2013; Luật
Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng,
chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng và các quy định khác như: Kế
hoạch số 498/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Kế hoạch số 480/KH-UBND
ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về
việc thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan
trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ...
- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý kinh tế: Tập trung quán triệt,
phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính,
thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, như: Luật
quản lý, sử dụng tài sản công; Luật quản lý nợ công; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu
thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Pháp lệnh quản lý thị trường... và các văn bản
khác, như: Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính về việc
quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Nghị
quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...
- Đối với cán bộ, công chức cơ quan quản lý văn hóa, xã hội: Tập trung phổ
biến các quy định pháp luật chuyên ngành, quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội,
phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, như: Luật xuất bản; Luật
báo chí; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng; Nghị định số 09/2017/NĐCP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số
738/UBND-KGVX ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chiến
lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030...
- Đối với cán bộ, công chức bảo vệ pháp luật: Tổ chức quán triệt các quy
định pháp luật chuyên ngành, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ;
các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố
cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý,
như: quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
kế hoạch và đầu tư; giao thông đường bộ và đường sắt, an toàn thực phẩm...
- Đối với cán bộ, công chức cơ sở: Cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ
tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định về
các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở, như: Luật khiếu
nại; Luật tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch... và các văn bản khác,
như: Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực
III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20162020; Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình
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135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020; Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum đến năm
2020; Công văn số 695/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về tăng
cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số
652/UBND-NCXDPL ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu,
phường...
2.4. Nội dung phổ biến cho thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh, sinh viên
Tập trung phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình;
Luật Thanh niên; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học; Luật An ninh mạng và các văn bản liên quan, như: Quyết
định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định
tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;
Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2019-2025; Công văn số 695/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND
tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh...
2.5. Phổ biến cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
- Đối với người lao động: Tập trung phổ biến các quy định về hợp đồng lao
động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn vệ
sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, như: Bộ luật
Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế; Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi
làm việc...
- Đối với người quản lý: Phổ biến các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho
hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng
lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập
khẩu, như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Phá sản; Luật Cạnh tranh; Luật
Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt
đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng
bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng...
- Đối với cán bộ công đoàn: Tập trung phổ biến Bộ luật Lao động và các văn
bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An
toàn vệ sinh lao động; Luật Việc làm... và các văn bản khác có liên quan.
2.6.Nội dung phổ biến trong lực lượng vũ trang nhân dân
- Trong quân đội và quốc phòng: Tiếp tục phổ biến những vấn đề cơ bản về
lý luận Nhà nước và pháp luật; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản
lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác đang đảm nhiệm, địa bàn
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đóng quân; các quy định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, an
ninh quốc gia, biên giới quốc gia,trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, như: Luật sĩ quan quân đội nhân
dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật
Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số
14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động
thương mại biên giới; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính
phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng...
- Trong lực lượng công an:
+ Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội,
xuất nhập cảnh: Tập trung phổ biến các văn bản chuyên ngành, phục vụ công tác
chuyên môn; các trình tự, thủ tục thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xuất nhập cảnh, trật tự an toàn xã hội, như: Luật xử
lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;
Luật Công an nhân dân; Công văn số 496/UBND-HTKT ngày 08/3/2019 của
UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh...
+ Đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn: Cần nắm vững các quy
định liên quan đến trình tự, thủ tục thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tiếp công dân, hộ khẩu, giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về phòng cháy,
chữa cháy như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt; Công văn số 3364/UBND-NCXDPL của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công
tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ,
công cục hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh...
II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN
Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua
nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình
thực tế, các ngành, địa phương lựa chọn để áp dụng các hình thức PBGDPL sau:
1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: Công tác PBGDPL tại các sở, ban,
ngành, đoàn thể được tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực
tiếp (Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tại các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ,
giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên...); niêm
yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức; thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, internet,đăng tải thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử; cung cấp
thông tin, tài liệu pháp luật... để quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp
luật.
2. Đối với quần chúng nhân dân: Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật
trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp
luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, panô, áp-phích, tranh cổ động; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính,
hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp pháp lý,
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hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ
chức chính trị và đoàn thể, câu la ̣c bô ̣ , tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa
khác ở cơ sở... Ngoài các hình thức định hướng nói trên, các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền có thể áp dụng các hình thức PBGDPL khác phù hợp với từng
đối tượng cụ thể để bảo đảm cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ hướng dẫn này và Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 31/01/2019
của UBND tỉnh, các ngành, địa phương xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả
công tác PBGDPL Quý II năm 2019 đảm bảo về nội dung, đối tượng và hình thức
phổ biến; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, văn
bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác PBGDPL, trong đó
chú trọng nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật cán bộ, nhân dân (sau khi có hướng dẫn cụ thể).
2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: Tham mưu xây dựng, triển khai hoạt
động PBGDPL Quý II năm 2019 theo định hướng nội dung, đối tượng và hình thức
phù hợp. Tiếp tục tăng cường tham mưu, giúp UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn
Hội đồng phối hợp PBGDPL theo quy định tại Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg
ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý đáp ứng
yêu cầu theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật tại Quyết định 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của
Bộ Tư pháp; triển khai việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo
Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác hòa giải
ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiếp tục thực hiện có hiệu
quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đã được ban
hành liên quan đến công tác PBGDPL...
Trên đây là hướng dẫn công tác PBGDPL Quý II năm 2019, đề nghị các
ngành, địa phương tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư
pháp để tổng hợp, báo cáo chung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, PBGDPL/STP.
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