
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:            /STP-PB&TDTHPL 
V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, 

Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một 

số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

 dịp Tết Quý Mão 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng  01 năm 2023 

         

  Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

     

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật1 và 13 Nghị 

quyết2. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 

Luật3 và 03 Nghị quyết4. Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại các Kỳ họp nêu trên, để đảm bảo quyền được thông tin về pháp 

luật của công dân và tập trung triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Sở Tư pháp - Cơ quan 

thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau: 

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

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật được sửa đổi, hợp 

nhất thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các 

                                           
1 Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 6 luật bao gồm: (i) Luật Dầu khí; (ii) Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình; (iii) Luật Thanh tra; (iv) Luật Phòng, chống rửa tiền; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tần số vô tuyến điện và (vi) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
2 13 Nghị quyết bao gồm: (i) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; (ii) Nghị quyết về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023; (iii) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; (iv) Nghị quyết về 

phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; (v) Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; (vi) Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; (vii) Nghị quyết thí điểm một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; (viii) Nghị quyết miễn nhiệm Tổng 

Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (ix) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc 

miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (x) Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước 

nhiệm kỳ 2021-2026; (xi) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ 

Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (xii) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 

4, Quốc hội khóa XV và (xiii) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); 
4 03 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp 

tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh kế 

hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ 

không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và 

Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương 

sang niên độ ngân sách năm 2022 



hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. 

  - Kịp thời quán triệt các nội dung được sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công 

chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. 

Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, 

phổ biến nội dung văn bản luật. 

2. Đẩy mạnh PBGDPL nhân dịp Tết Quý Mão 2023 

- Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí 

thư5, Thủ tướng Chính phủ6 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, 

Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, 

phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.  

- Nội dung PBGDPL cần tập trung quy định của pháp luật về đảm bảo trật 

tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao 

thông; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); phòng 

cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng, 

chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất 

hợp lý; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn 

thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội… 

- Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 

bàn, bảo đảm thiết thực, 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. Phát huy vai trò của các 

phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL 

trực quan; lồng ghép thông qua sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…, đồng 

thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng 

thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, 

thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm 

pháp luật và tệ nạn xã hội. 

                                           
5 Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. 
6 Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 



Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số 

nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Quý Mão 2023, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả trong 

Báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) năm 2023 và gửi về Sở Tư pháp - 

Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để 

được hướng dẫn./. 
 

 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử  

- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Hoàng Thu Chung 
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