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             Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số  103/HĐPH ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc về việc phổ biến các luật, nghị quyết 

mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ 

PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện Tam Dương đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở 

huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn 

quan tâm triển khai thực hiện các công việc sau đây: 

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan ngành dọc 

đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai phổ 

biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý và Nhân dân nội dung 07 luật (Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt 

Nam) và 13 Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bằng 

hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện 

(tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật 

trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật …); bố trí nguồn lực bảo đảm 

thực hiện nhiệm vụ. 

 2. Tăng cường PBGDPL để phòng ngừa tội phạm giết người 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan ngành dọc 

đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức tuyên 
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truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân với nội dung tập trung vào các 

quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc 

giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn 

nhân gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người. Đổi mới hình thức PBGDPL 

để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong đó, tập trung vào các hoạt động phổ 

biến tại cơ sở như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; phát huy vai trò 

của các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 

thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan. 

3. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan ngành dọc 

đóng trên địa bàn huyện và 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 thư, Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Huyện uỷ và UBND huyện về việc tăng cường 

các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 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 dịp Tết Tân Sửu 2021 tập trung vào các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị 

đoan, hủ tục, đánh bạc…); trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu 

bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, 

tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái 

phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; sản 

xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ di sản văn hóa, quản lý 

đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong 

và sau dịp Tết…  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế 

giới với nhiều biến thể mới có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để thực hiện 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các 



3 

 

cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng 

cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội 

trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, 

quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh 

dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.. 

Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 

bàn bảo đảm thiết thực. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền 

thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan trong công tác 

PBGDPL; lồng ghép giao lưu, 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, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố, 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. 

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội 

thông qua tại Kỳ họp thứ 10; triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường 

phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề 

nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên 

địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong 

báo cáo công tác PBGDPL gửi về phòng Tư pháp-Cơ quan thường trực Hội đồng 

để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp(B/c); 

- HĐPHPBGDPL tỉnh(B/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL HUYỆN 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình 
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