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V/v định hướng nội dung phổ biến,
giáo dục pháp luật quý III năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2021; tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2021 như sau:
1. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đề ra các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành, Tỉnh
ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực
hiện vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ,
chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh
Covid -19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc” cùng với chiến lược 5K +
vắc xin và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống
dịch; không bịa đặt, dựng tin sai sự thật, không chia sẻ, lan truyền các thông tin
chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên mạng xã hội và trong cộng đồng; thông
tin tuyên truyền về việc xử lý các trường hợp vi phạm những quy định về phòng,
chống dịch Covid-19; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở các cấp. Phổ biến sâu
rộng các nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Bộ luật
Hình sự; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp
luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch,
khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch...
2. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thành
công của cuộc bầu cử là kết quả minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, cấp ủy,
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống
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chính trị và cử tri. Cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả cuộc
bầu cử; phản ánh không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng, ý thức tự giác, trách
nhiệm cao của cử tri trong việc tham gia cuộc bầu cử. Kịp thời phát hiện, đấu
tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại kết quả cuộc
bầu cử; kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá
Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên
địa bàn tỉnh.
3. Bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan,
đơn vị và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tiếp tục
tuyên truyền, phổ biến vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua. Tổ chức
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan
trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của
người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; phòng,
chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi
trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; pháp luật về văn hóa,
tôn giáo, tín ngưỡng; chăm sóc sức khỏe nhân dân, vấn đề dư luận xã hội quan
tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc
tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới… Phổ biến kịp
thời các quy định, chính sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống các loại tội phạm và
tai, tệ nạn xã hội, an toàn thông tin mạng…
4. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội
dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng,
địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ thông
tin đến với cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng
xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong tình hình dịch
bệnh có diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng sử dụng
và phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng lưới loa
truyền thanh cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền cán bộ, người dân tra cứu, tìm
hiểu, học tập pháp luật trên Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn/).
Ngoài các nội dung trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn các nội dung phổ biến, giáo dục
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pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý theo ngành, lĩnh vực, chú trọng phổ biến,
giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.
Trên đây là định hướng một số nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý
III năm 2021. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà
nước thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu để tổ chức
thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Hải

