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Kính gửi:  

      - Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

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

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật huyện, Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/01/2022 của 

UBND huyện về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề nghị 

các thành viên của Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua 

tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và 04 Nghị quyết). 

2. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và trẻ em; các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, 

mê tín dị đoan, đánh bạc...); trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất 

nhập cảnh; phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép 

vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định quản lý, 

sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; các 

hoạt động lễ hội... bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo văn bản số 121/HĐPHPBGDPL ngày 28/01/2022 của 

Hội đồng phố hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định (đính kèm công 

văn này). 

3. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch số 53/KH-HĐ 

ngày 19/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện. Tổng 

hợp báo cáo kết quả 6 tháng và năm về Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực 

của Hội đồng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời 

phản ánh về Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện để được giải đáp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐ PHPBGDPL huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Vũ Khắc Giáp 
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