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bBND THAN}I PHO DA NANG
HQI DONG PHOI HQP PHO BIEN,
GIAO DVC PHAP LUAT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Jp - Ttr do - Hnh phác

S: A /HD-CV
V/v ph bin the 1ut, nghj quy&
mâi &rçie Quc hi thông qua

fJà Nng, ngày 1.9 tháng D nám 2022

dt

-x
u

an

- Các s&, ban, ngành, doàn th thành ph;
- Uy ban nhân dan các qu.n, huyn.
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Thirc hin Cong vn s 273/FIDPH ngày 25/01/2022 cüa Hi dng Phi hqp
phô biên, giáo dc pháp 1ut trung uong v vic ph biên các 1u.t, nghj quyt mói
di.rçic Quôc hi thông qua, triên khai mt s nhim vi,i phô bin, giáo dic pháp 1ut
dip Tét Nhâm Dan 2022, theo do, tai K' hp bt thuàng 1n thir nht, Qu& hi
khóa XV dâ thông qua Lut süa dôi, b sung mt s dMu cüa Lust Du tu công,
Lut Dâu tu theo phrnmg thirc di tác cong tix, Lut Du tir, Lut Nba , Lut Du
thâu, LuQtt Din lc, Lut Doanh nghip, Lu.t Thu tiêu thi d.c bit và Lust Thi
hãnh an dan si,r (sau day gi là Li4t sira dM, bô sung 09 14t) và 04 Nghj quyt'.
Trên co si các 1u.t, nghj quyêt dà duc Quôc hi khóa XV thông qua tai K' h9p
bat thix&ng lan thr nhât và các nhim vi ph bin, giáo d1ie pháp 1ut (sau day gi
tat là PBGDPL) can t.p trung triên khai, dam bào quyén duçc thông tin v pháp
1ut cüa cong dan, Hi dông PhOi hqp PBGDPL thãnh phi) (sau day gçi t&t là Hi
dong) dé nghj các s&, ban, ngành, doàn th thành phi), Uy ban nhàn dan các qun,
huyn thirc hin các cong vic sau day:
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1. Tang cirô'ng t chfrc phi) bi&i các Iut, ngh quyt mm dirçrc thông qua
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D ngh các so, ngành quãn 1 nhà nithc v lTnh virc ducic diu chinh bOi
Lut süa dôi, bi) sung 09 1uQi mOi dixçic thông qua:
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a) Däng tâi, cp nh.t toàn van ni dung các van bàn 1ut ctuqc si'ra di)i, hcip
nhât thuOc phm vi lTnh vlrc quàn 1 len Trang thông tin din tCr &in vj và các hInh
thOc thIch hçip khác dé can b, cong chüc, viên chirc, ngi.rOi lao dng và Nhãn dan
d dàng tiêp con, khai thác và sO diing khi có thu cu.
b) Ti) chOc biên son tài 1iu tuyen truyn, phi) bin pháp lu.t; kjpth?i quán
trit, ti) chOc t.p hu.n chuyên sâu các ni dung &rçic sOa di)i, bi) sung cho can b,
cong chi1rc, viên chOc, báo cáo viên pháp lut cüa sO, ngãnh trirc tip trin khai thi
hành van bàn lu.t. Chi do, hix&ng dn nOi dung, hInh thOc phi) bin van bàn lut
Nghj quy& v chmnh sách tài khOa, tin t d h6 trçs Chucmg trinh phvc hi và phát ti-in kinh th - x hOi; Ngh quy& v Chü truang du
tir Di,r an xây dmg cong lrinh diring b cao tiSc BAc - Nam phia Dông giai don 2021-2025; Nghj quyét thi dim mOt S6 ca ché, chlnh
sách dc thu phát triên thânh ph6 Can Tha và Nghj quy& k hQp bat thiräng Ian thfr nhfit, Qu6c h,i khOa XV.

2
phii hçip v&i tlrng nhóm cti tu'çmg, dja bàn; biên soan, däng tái, phát hành rng rãi
tài 1iu gi6i thiu, phô biên ni dung van bàn Iuãt; bô trI nguôn lirc báo darn th1rc
hiên nhiêm vu.
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2. Tp trung ph bin mt s ni dung pháp 1ut
v gia dInh, tré em
Thrc hin Chin luçic phát trin gia dInh Viêt Nam dn nAm 20302; Chmyng
trInh v phông, chng bao 11rc gia dInh trong tInh hInh mâi dn nàm 2025,
Chuong trInh giáo diic dao düc, lôi sng trong gia dInh dn näm 2030, kin clii
dao Phó ThU tirâng Thirâng trirc Chinh phU Pham BInh Minh tai Cong van s
9617/VPCP-Nc ngày 30/12/202 1 cUa Van phông ChInh phU ye xà 1 hãnh vi hành
ha, xâm hai tré em, dê nghj các sty, ban, ngành, doãn the và Uy ban nhân dan cac
qun, huyên tang cung PBGDPL
tré em, hon nhân và gia dInh, xir 15' vi phm
hành chinh, hInh sir vói hInh thirc phU hqp, trong do tp trung cac hoat dng
PBGDPL tai cci sâ, t6i tmg gia dInh nhu: dôi thoai, giâi dap, tu v.n pháp lu.t, hOa
giái ca sà, h tMng truyn thanh c
và các hInh thi'rc PBGDPL trrc quan; trén
các phrong tin thông tin cti chUng, Trang thông tin din tO, mng xâ hi...
nang cao nhãn thOc, ngan chn, phOng ng&a các hành vi vi phm pháp 1ut di vth
tré em; phát huy vai trO cUa các t chi'rc chinh trj - xä hi, Nhãn dan trong theo dôi,
phát hin các vi vic vi phm. Uy ban nhân dan các qun, huyn t chOc tp hu&i,
nãng cao nang hrc cho di ngU hOa giãi viên 0 c sO trong vic phOng, ch6ng bao
1irc gia dmnh; tang cuOng kiêm tra hoat dng hOa giãi 0 cci sO lien quan dn gia
ctInh.

tt2

-x
ua

ye

a

:3

6-

xu

an

dt

t2
-x

ua

nd

so

14

:3
2

3. Trên cci sO các nhim vj nêu trén, HOi dng d ngh các sO, ban, ngành,
doàn the thành phô và Uy ban nhãn dan các qun, huyn:
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a) Trong phm vi chOc nang, nhim vit diiçc giao và diu kin, tIrih hInh thi.rc
tin, quan tam chi dao, hirOng dn và chü dng to chOc phô bin, thông tin, truyn
thông pháp 1ut có lien quan bang hlnh thOc phü hçip vOi nhu câu xã hi và tOng
nhóm d& ttrçyng, dja bàn, có trng tam, tr9ng dim; d nghi can b, cong chOc, vien
chrc, ngi.rOi lao dng thuc phm vi quãn 15' tr giác h9c tip, tIm hiêu, tuân thU và
chp hành pháp 1ut và tham gia PBGDPL cho Nhãn dan. Trong qua trInh thijc
Men, cn n.m bt và phán ánh kjp th0i cho các cci quan nhà rnrOc có thãm quyn v
5' kin cUa Nhãn dan, phãn ánh cUa di.r 1un xA hi v tfnh khã thi, phU hqp cUa van
bàn m&i ban hành; kjp th0i dnh hi.rOng thông tin, ph bin nMng van d nóng,
&rçic du 1un quan tam hoc cn djnh huOng du lun xâ hi; giãi dáp pháp lut và
các virong m.c ph bin trong áp diing pháp 1u.t v cac lTnh vrc, phm vi do mInh
quàn 15' cho Nhân dan, doanh nghip bang các hInh thOc phU hçip; tang cithng kim
tra, sci kt, tng kt, dãnh giá hiu
vic th?c hin nhim vi ducic giao.
qua

2 Ph duyt theo Quyt djnh só 22381Q0-TTg ngày 30/12/2
021 cila Thu tu&ng Chfnh phü;
Phé duyt
theo Quyt
djnh s 4510F)-TTo no I lninn
--------- - -, ......
- - b "bJ

Ua I flU

wg Lflmfl phu;

Phé duyt theo Quyt djnh s 96/QD-TI'g ngãy 19/01/2022 cüa ThO tuóng Chinh phü.

3
b) D nghj S& Thông tin và Truyn thông chi dao, hi.róng dn các Co quan
báo chI, truyn thông và mng hxOi truyn thanh Co sâ tang cung thông tin, truyên
thông, phô biên ye ni dung theo hrrng dn tai Cong van nay.
c) E nghj S K hoach và Du tu, S Tài chInh, S& Xây dimg, Cong an
thành phô, Si Cong Thuong, Si Y t, S& Van hóa, Th thao, S& Lao dng Thucing binh và Xâ hi, Sâ Tu pháp, Si Giao thông vn tài, Ban An toàn giao
thông thành ph& Ciic Thi hãnh an dan sr thãnh ph trong phm vi chüc nng,
nhim vi t chüc thông tin, pM bin v lTnh virc pháp 1ut t?i Cong van nay và linh
v11c pháp 1u.t khác thuc phm vi linh vrc quàn 1 nhà mrâc duçic giao.
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d) D nghi S& Giáo dic và Dào tao, Sâ Lao dng - Thizong binh và Xâ hi,
các sâ, ban, ngành, doàn th thành ph& Hi dng các qun, huyn chi dao, hi.rang
din các nhà tnning, Co sâ giáo diic ngh nghip trrc thuc t chrc PBGDPL; trin
khai hot dng k3' cam kêt không vi phtm pháp 1ut trong h9c sinh, sinh viên.
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d) D nghj Dài Phát thanh - Truyn hInh Dà Nng, Báo IDa Nng, Báo Cong
an IDa Nng, các Co quan báo chi trên dja bàn thành ph6 tang ctthng thii krçmg,
1ng ghep phô biên rng räi, ththng xuyen cac ni dung huàng dn trén chuyên
trang, chuyên miic cña báo, dài d ng.thi dan bitt và thc hin.
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e) D ngh Tôa an nhân dan thành pM, Vin kim sat nhân dan thành pM có
van bàn hithng dk, t chirc quán tria, pM biên ni dung, tinh thn cüa các van bàn
lut Co lien quan trong toàn ngành.
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g) D nghj Uy ban M.t trn T qu6c Vit Nam, các t chi'rc chInh trj - xã hi,
Hi Lut gia, Doàn Lut six thành phô có van bàn chi d.o, hu&ng dk, to chüc quán
trit, tuyên truyén, phô bin các van bàn lust lien quan cho thành viên, hi viên cüa
t chüc minh và tham gia PBGDPL cho Nhân dan; tIch crc vn dng doàn viên, hi
viên và Nhãn dan ti,r giác tim hiu, tuàn thu và chp hành pháp lust; tham gia kim
tra, giám sat vic thirc hin pháp lut.
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h) D ngh Uy ban nhân dan các qun, huyn cAn cir huàng dn tai Cong van
nay, hii&ng dn cüa sâ, ban, ngành, doàn th thành pM và nhu c.u, diêu kin thc
tin dja phuong, có k hoach trin khai tuyên truyn, pM bin ni dung, tinh th.n
cüa các vAn bàn lut và các linh virc cn chit trçng PBGDPL tti dja phirong vOi
hInh thi1rc phü hcip; t chüc tp huân, Mi duOng di ngü tuyên truyên vien pháp
lut; theo dôi, don dc, kim tra vic thirc hin dam bâo hiu qua, thrc chat.
i) Hi dng PMi hçip PBGDPL các qun, huyn, b phn pháp ch các sy,
ban, ngành, Sâ Tu pháp tham mini, giüp Chü tjch Uy ban nhãn dan thành phô, Thu
tnrông các sâ, ban, ngành, doàn th thành phô, Uy ban nhân dan các qun, huyn
thi,rc hin các nhim vii nói trên.
Trên day là hu&ng dn pM bin các lut, nghj quyt mâi duqc Qu6c hOi khóa
XV thông qua tai K' hçp bt thtr&ng ln thu nh.t, Hi dng d nghj các si, ban,
ngãnh, doàn th thành pM, Uy ban nhân dan các qun, huyn kjp th?ñ triên khai
thirc hin; tng hçip báo cáo kt qua trong Báo cáo cong tác PBGDPL 6 tháng và
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và näm 2022 glri v Si Tz pháp, ca quan thuông trçrc cüa Hi dng Ph& hcTp
PBGDPL thành phô dê tong hçcp, báo cáo Bô Tu pháp theo quy djnh.
Trong qua trInh thirc hin, nu có vung mc, khó khan d nghj các s&, ban,
ngành, doàn the thành phô, Uy ban nhân dan các qun, huyên phán ánh ye So Tii
pháp (s din thoai 0236.3889.676, email tuyentruyenstpdanang.gov.vn) de phi
hçip giãi quyêt kjp th&i./. w&/
Nui nhân:
-NhutrOn;
- Thành vien Hi dng PIIPBGDPL TP;
- FTti dng PHPBGDPL qun, huyn;
- Phông Tu pháp qun, huyn;
- Cong Thông tin din tcr thành phô;
- Luu: VT, STP.
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