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Kính gửi:  

- Các cơ quan là thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
   

 Thực hiện Công văn số 124/STP-PBGDPL ngày 07/02/2023 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn về việc định hướng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý I 

năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện về triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tuyên truyền PBGDPL, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật 

của công dân. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện những nội 

dung trọng tâm sau: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023 bao gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; Luật Cảnh sát cơ động; 

Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh 2022; Luật Phòng, chống 

rửa tiền; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Luật Thanh tra; Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công… 

2. 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 cần tập trung vào 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; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng, 

chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất 

hợp lý; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn 

thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội… 

3. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, 

vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các nội dung chỉ đạo  

trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành; công tác 

lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai quán triệt thực hiện các văn 

bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 26-CT/TW, 
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ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các 

cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị 

số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025;... 

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 

huyện; các nội dung chỉ đạo trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, giải phóng mặt bằng các dự án; công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền đối với việc triển khai quán triệt thực hiện các văn bản của trung ương, của 

tỉnh, huyện về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt 

bằng các dự án… 

5. Tập trung lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong Quý I, trọng tâm là: 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 -15/02/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc 

quân 1 (23/02/1941-23/02/2023); ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2); 64 năm Ngày 

truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 -03/3/2023), 34 Ngày Biên phòng toàn 

dân (03/3/1989 -03/3/2023),... 

6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

253/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện về thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 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; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND 

huyện về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về công tác hòa giải ở cơ sở, 

các mô hình, các điển hình tiên tiến thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của 

các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống 

nhất, đồng bộ theo đúng quy định. 

 Trên đây là định hướng tuyên truyền, PBGDPL Quý I năm 2023, Hội đồng 

PHPBGDPL huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Các TV HĐ PHPBGDPL huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TP (ĐTH). 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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