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Số:        /HĐPH Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2023 
V/v phổ biến các luật mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai 

 

Thực hiện Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) trung ương về việc phổ biến các 

luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và Công văn số 

152/HĐPH ngày 16/01/2022 của Hội đồng PHPBGDPL trung ương 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 dịp Tết Quý Mão 2023. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai (Có danh mục văn bản kèm theo) lên Cổng/Trang thông tin 

điện tử cơ quan, đơn vị và các hình thức phù 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; đồng thời chú trọng truyền thông chính sách trong dự thảo văn 

bản hướng dẫn thi hành các luật này bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu tại 

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” và Kế hoạch 

số 1526/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 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” trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

2. Tổ chức biên soạn đề cương, tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật, tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ 

đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, địa bàn. Đồng thời lựa chọn các nội dung phù hợp để triển 

khai văn bản tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                 Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp phố biến, giáo dục pháp luật các 

huyện, thành phố.  
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3. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các 

cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát 

thanh - Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng và cơ quan, tổ chức có liên quan 

tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về các nội dung của các luật mới 

thông qua. 

Trong quá trình triển khai 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 về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định 

hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong 

áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, 

doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, 

đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội 

đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố quan tâm, kịp thời triển khai thực hiện; 

định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện (tổng hợp chung trong báo cáo 

công tác tư pháp theo định kỳ) về Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp) 

để tổng hợp, báo cáo Hội đồng PHPBGDPL Trung ương và Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật) 

để tổng hợp xem xét, tháo gỡ kịp thời./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đài PT-TH Cao Bằng; 

- Báo Cao Bằng; 

- Trung tâm Thông tin, VPUBND tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT, XDVB&PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Bàn Thanh Hiền 
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