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Kính gửi:  

                                                 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

         - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

         - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

         - UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 

của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Quản lý 

Khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, 

đơn vị, địa phương) phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Việc triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

1.1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai, phổ 

biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo 

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021) xây dựng kế hoạch cụ thể PBGDPL 

chuyên ngành quản lý, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến vào các đợt cao 

điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ngày Pháp luật, các hoạt động bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa 

phương... có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát nội dung, yêu cầu của Luật, Bộ luật, 

Nghị quyết của Quốc hội; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn (theo hệ thống ngành từ tỉnh 

đến cơ sở) việc xác định nội dung và hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm 

đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn; đảm bảo triển khai, phổ biến kịp thời đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện, 

góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân (Đính kèm theo 

12 Đề cương tuyên tuyên các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị còn lại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm được giao có trách phối hợp thực hiện, tùy theo nhu cầu và tình hình thực 

tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng Kế hoạch PBGDPL theo lĩnh vực 

quản lý của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp 

- Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền các Luật, Bộ luật có hiệu 

lực thi hành năm 2021 (kèm theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của 
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UBND tỉnh) trên Trang thông tin điện tử của Sở để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và 

giám sát thực hiện. 

- Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật chủ trì triển khai, 

phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp chủ trì triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020. 

- Thanh tra Sở tổ chức chu đáo việc tiếp công dân và xử lý kịp thời, đúng pháp 

luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Trung tâm trợ giúp pháp lý kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho 

các đối tượng theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý. 

1.3. Về hình thức PBGDPL 

Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mà lựa 

chọn hình thức PBGDPL cho phù họp, thường xuyên PBGDPL cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động theo trách nhiệm, phạm vi quản lý và 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; chú trọng PBGDPL trực tiếp, phổ biến trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng/trang thông tin điện tử, 

Báo, Đài phát thanh, truyền hình, các trạm truyền thanh ở cơ sở, bản tin của cơ quan, 

đơn vị; kết hợp thực hiện phổ biến thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan, 

đơn vị, địa phương... 

1.4. Phối hợp tuyên truyền, PBGDPL 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông 

tin, báo chí tăng cường thông tin, phổ biến nội dung các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi 

hành năm 2021 và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì 

triển khai, phổ biến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

13/01/2021); hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền 

thanh cơ sở tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền 

hình, viết tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật có liên quan 

giúp Nhân dân nắm bắt và thực hiện.  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ 

biến, giới thiệu các các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2020 và 2021 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện tuyên 
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truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với các vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm. 

- Đề nghị đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người có 

uy tín trong cộng đồng, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia 

PBGDPL, vận động người dân nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 và tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

- Công chức làm công tác pháp chế của sở, ngành tỉnh và bộ phận PBGDPL 

của các tổ chức đoàn thể tỉnh kịp thời tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

người đứng đầu chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nội dung nêu trên. 

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cùng cấp chỉ đạo thực hiện Công văn này. Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

cấp xã phụ trách công tác PBGDPL có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND cấp trên. 

2. Kinh phí thực hiện PBGDPL 

Kinh phí triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 

sử dụng trong dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương được giao theo quy 

định và nguồn kinh phí vận động, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). 

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai, phổ biến các 

Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo định kỳ 6 tháng, cuối năm về kết quả 

triển khai, phổ biến Luật, Bộ luật đã được giao chủ trì, phối hợp phổ biến trong báo 

cáo công tác PBGDPL (đối với sở, ngành, đoàn thể tỉnh) và trong báo cáo công tác tư 

pháp (đối với UBND cấp huyện) gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp (điện thoại 02943.3866409) để 

được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ PBGDP - BTP (b/c); 

- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Lê Thanh Bình, PCT. UBND tỉnh, CT Hội đồng  

phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (để đăng); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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