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HƯỚNG DẪN 
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại  

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình  
Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Nghị quyết được HĐND thành phố  

Khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 5  
 

  

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng Phối 

hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về phổ biến các luật, nghị quyết 
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nghị quyết được 

HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4; Để kịp thời chuyển tải 
nội dung các văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của HĐND tỉnh, 
thành phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố; Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố đề nghị các ngành thành 
viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, UBND các xã, phường tổ chức thực 

hiện một số công việc sau: 

I. Về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại 
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa 

XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Nghị quyết được HĐND thành phố khóa IX thông 
qua tại kỳ họp thứ 5  

 Kịp thời phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật mới 
được thông qua, 04 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, 

Quốc hội khoá XV, 36 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh 
Ninh Bình khoá XV, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND 
thành phố Tam Điệp khóa IX tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố bằng các hình thức phù hợp với điều 
kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng lựa chọn các quy định mới 

của Luật, Nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội (Danh 

mục các Luật, Nghị quyết kèm theo). 

2. Tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em 

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương 
trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, Chương 

trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, ý kiến chỉ đạo Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 9617/VPCP-NC ngày 



 

30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; 
Công văn số 927/UBND-VP6 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

phòng, chống bạo lực, xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, đề nghị các phòng, 
ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường PBGDPL về trẻ em, hôn 
nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức phù hợp, trong 

đó tập trung các hoạt động PBGDPL tại cơ sở tới từng gia đình. 

II. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Việc tuyên truyền PBGDPL cần thực hiện kịp thời, khẩn trương, sử dụng các 
hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trong đó ưu 

tiên, chú trọng các hình thức sau: 

1. Quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung của văn bản Luật, Nghị quyết 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai 
thi hành văn bản Luật. 

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử. 

- Đăng tải nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thành phố. 

Hướng dẫn các cán bộ, đảng viên, nhân dân truy cập Trang thông tin về phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình 

(http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử Sở Tư 
pháp (http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử UBND thành phố 
Tam Điệp (https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/) để tìm hiểu thêm về tài liệu giới 

thiệu, nội dung, tinh thần của các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất 
thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cuối 

năm 2021 của HĐND tỉnh, thành phố và văn bản có liên quan. 

- Lựa chọn, biên soạn các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp…) phổ biến về 

nội dung luật, nghị quyết phù hợp với ngành, phạm vi quản lý để đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử của thành phố. 

3. Tăng cường các hình thức phổ biến tại cơ sở thông qua đối thoại, giải đáp, 
tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và 

mạng xã hội; các biện pháp tư pháp phục hồi; 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 phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan. 

4. 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. 

III. Nhiệm vụ của các ngành thành viên Hội đồng phối hợp thành phố 

1. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố căn cứ vào 
chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu lãnh đạo, chính quyền các xã, phường 

ban hành văn bản triển khai, chủ động tổ chức phổ biến truyền thông về các nội 
dung có liên quan bằng hình thực linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội với từng 

nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời định hướng thông tin 
về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong 

http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/
http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/
https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/


 

thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành. Trong quá trình 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 đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của 
văn bản mới ban hành trên thực tế; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh gia 
hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm 
Văn hoá Thể thao và Truyền thanh thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng 

cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung quy định tại văn 
bản này. 

3. Công an thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương 
binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, phổ biến về 

lĩnh vực pháp luật tại văn bản này và lĩnh vực pháp luật khác thuộc phạm vi lĩnh 
vực quản lý nhà nước được giao. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố và 

các trường trên địa bàn triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật 
đối với học sinh. 

5. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện huyện tăng cường 
thời lượng; lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết trên 
các chuyên trang, chuyên mục của hệ thống truyền thanh của thành phố, Trang 

thông tin điện tử thành phố. 

6. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố hướng dẫn, tổ chức 

quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các Luật, Nghị quyết có liên quan 
trong phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các 
quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL 

cho nhân dân. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quản triệt, tuyên truyền, giới thiệu các Luật, 
Nghị quyết cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, 

phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực 
tham gia học tập, tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện pháp luật. 

8. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 
phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung yêu cầu trên tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị 

quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá 
XV; Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV; 

Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Khóa IX; đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

về Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố (qua Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường 



 

trực) trong báo cáo công tác PBGDPL năm 2022 để tổng hợp, báo cáo UBND 
thành phố và Sở Tư pháp Ninh Bình./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Ninh Bình;  
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;                                
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, HĐPH. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Vũ Đình Chiến 
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