
1 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HĐPH 

Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền,  

phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12/2019 

Quảng Bình, ngày     tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
 

Trong tháng 12 năm 2019, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh 

quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các 

cơ quan, đơn vị, địa phương) và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo 

điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các Luật, bộ luật được Quốc hội thông qua tại 

Kỳ họp thứ 8, khóa XIV, bao gồm: Bộ luật Lao động 2019, Luật Thư viện 2019, 

Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019, Luật Chứng 

khoán 2019. 

2. Tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định và 

các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực 

hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm 

sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” theo hướng phát 

triển những mô hình hay, việc làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng 

cao mức sống của người có công và gia đình người có công; thực hiện đầy đủ, 

kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng 

quy định của pháp luật. 

3. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Nghị 

định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.  

4. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn lậu, buôn bán 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuyên truyền và 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 các vi phạm pháp luật, trong đó nội dung phổ biến tập trung vào 

các quy định của pháp luật hình sự, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma 

túy, mại dâm, cờ bạc...); phòng cháy chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; an toàn 

vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị 

đoan; bảo vệ môi trường... 

5. Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý 

thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, 

bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô 

tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và 

khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, 

xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận 

động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.  

Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm với các hình thức 

đa dạng, phù hợp với từng đối tượng để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, 

chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi và cộng đồng. 

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công 

ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ 

chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra 

tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, 

chính trị. 

7. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật 

học đường” và Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc truy cập vào Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng mục Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong 
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các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ 

Tư pháp. 

8. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các 

loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu 

pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. 

Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. 

9. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã 

và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 12/2019. Chủ động ban hành 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo các Kế hoạch chung được UBND 

tỉnh ban hành. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên 

truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử 

www.stp.quangbinh.gov.vn và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực 

hiện lồng ghép vào báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của 

cơ quan, đơn vị, địa phương; nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản 

ánh về Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL; 

- Thường trực TU;                                                (để bc) 

- Thường trực UBND tỉnh;  

- Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng, PCT UBND tỉnh,  

CT HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, HĐPH.                                                               

 

  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Chí Tiến 

  

http://www.stp.quangbinh.gov.vn/
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