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Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/năm 2021  

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021, Công văn số 08/HĐ ngày 

07/04/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc hướng dẫn công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021; trên cơ sở tình hình thực tiễn và nhằm 

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Hồng xây dựng kế hoạch thực nhiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021, với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan 

trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát 

nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã nhà.  

- Phát huy vai trò đội ngũ của tuyên truyền viên cơ sở; Nâng cao vai trò 

trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

xã trong công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

 II. NỘI DUNG 
 - Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử theo hướng dẫn 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tại văn bản số 03/HĐ ngày 04/3/2021, tích 

cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” nhằm phục vụ có hiệu quả việc tổ chức bầu 

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

2021-2026 trên địa bàn huyện.  

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày  04/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện.  

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và các Luật được 

Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và 11, bao gồm: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ 

môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng 

Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Thỏa 

thuận quốc tế; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).  

- Chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống 

nhân dân như: các văn bản pháp luật về cấp căn cước công dân, chế độ chính sách, 
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đất đai, giải phóng mặt bằng, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi 

trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… 

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết 

thực đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

+ Đối với Nhân dân:  

Các Nghị định của Chính phủ: Số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Số 14/2021/NĐ-

CP ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội;  số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật 

Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Số 

38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực văn hóa và quảng cáo;  Số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về việc thành lập, 

tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về cơ 

chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 

dịch tả lợn Châu phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh… 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân: 

Các Nghị định của Chính phủ: Số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy 

định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Số 25/2021/NĐ-CP 

ngày 24/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP 

ngày 13/5/ 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công 

an nhân dân; Số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 quy định việc xây dựng Công 

an xã, thị trấn chính quy. 

Các Thông tư: Số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Số 01/2021/TT-

TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công 

tác tiếp công dân. Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh… Tiếp tục tăng 

cường tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính phủ: 

Số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư; Số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện 

về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19… Tiếp tục tăng cường truyên truyền pháp luật về lao động, 

bảo hiểm cho người lao động trong các doanh nghiệp.  

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường:  
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Các Nghị định của Chính phủ: Số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;  Số 13/2021/NĐ-CP 

ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện 

pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Số 

24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

Các Quyết định của UBND tỉnh ban hành ngày 25/02/2021 gồm: Số 

09/2021/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 quy định 

tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh…  

Tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy 

định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên; pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của 

rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật 

khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban tuyên truyền phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã phối hợp với 

tuyên truyền viên các thôn phối kết hợp triển khai kế hoạch này với các hình thức 

như sau: 

- Tổ chức hội nghị, sinh hoạt tại các cuộc họp thôn và  các tổ chức đoàn 

thể: Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các tổ 

chức chính trị xã hội tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên 

địa bàn toàn xã. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa tuyền thành 

xã và thôn xóm. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật quý II của UBND xã 

Sơn Hồng kinh đề nghị các đồng chí phố hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
 - Phòng Tư pháp;                                             

 - Các ban, ngành đoàn thể; 

- Lưu: VT, TP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Khánh Hòa 
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