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UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:            /HĐ-TP 
V/v triển khai 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” 

Xuân Trường, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 886/HĐPHPBGDPL ngày 14/7/2022 của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh Nam Định về việc triển khai 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” (sau đây gọi tắt là Đề án), Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện đề nghị các thành viên của Hội đồng; Thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án đảm bảo phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của Đề án hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, 

đơn vị. 

2. Tập trung truyền thông một số chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 được điều chỉnh và 

năm 2022 của Trung ương, yêu cầu thực tiễn tại đơn vị, địa phương để tập trung 

thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án đến người dân, 

tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa 

đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

(sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

3. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lựa chọn 

hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách đảm bảo phù hợp với từng đối 

tượng và địa bàn: in ấn tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên cổng TTĐT huyện và trang TTĐT các xã, thị trấn; thông qua các trang 

mạng xã hội facebook, zalo; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật,… 
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Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử 

lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong 

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp 

thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL. 

4. Giao phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện tổ chức tập huấn cho đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; hướng 

dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án. Tổng hợp 

tình hình, báo cáo Sở Tư pháp và UBND huyện theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời phản ánh về Hội đồng PBGDPL huyện (qua Phòng Tư pháp 

huyện) để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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