UBND TỈNH HÀ TĨNH
HỘI ĐỒNG PH PBGDPL
Số: 265/HĐ - TGV
V/v hướng dẫn công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật quý II/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020, Hội đồng phối hợp Phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền có hiệu quả pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm
góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các văn bản pháp luật có liên
quan phục vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng thời đảm bảo triển khai đồng
bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan
trọng, liên quan trực tiếp đến cán bộ và Nhân dân.
- Phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên
truyền viên pháp luật ở cơ sở; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
II. NỘI DUNG
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
theo Văn bản số 97/HĐ-TGV ngày 18/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh, trong đó đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định xử phạt hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đồng thời tuyên
truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 như: Thông báo kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của
Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID-19; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về
một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19…
- Tuyên truyền pháp luật phục vụ Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú
trọng tuyên truyền Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Luật An
ninh mạng, Bộ Luật Hình sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống
tham nhũng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và các văn bản khác quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua
tại kỳ họp thứ 8, bao gồm: Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chứng khoán; Luật Xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ;
Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
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 04/2020/NĐ-CP
ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP
ngày 06/5/ 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định số 90/2017/NĐCP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thú y; Số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Số
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Số
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của
Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy
định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Số 24/2020/NĐCP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia; Số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Số 31/2020/NĐ-CP ngày
05/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP
ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Số
36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Các Thông tư: Số 03/2020/TTBLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng
dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị
định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh ; Số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày
28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh
tế trang trại; Số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Các Quyết định

của UBND tỉnh: số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 ban hành Bộ đơn giá
bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị,
nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh; Số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 ban hành
bảng giá đất 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 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Số 19/2020/NĐ-CP ngày
12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính; Số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều
của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Số 25/2020/NĐ-CP ngày
28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà đầu tư; Số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công
tác văn thư; Số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về
quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu
theo thủ tục hành chính; Số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày
03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản
sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng
thực hợp đồng, giao dịch.
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các văn bản hướng dẫn, chỉ
đạo của các cơ quan có thẩm quyền về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp
trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như: Văn bản số 897/TCT-QLN ngày
03/3/2020 của Tổng Cục thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày
25/3/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương
ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc
liên quan đến dịch bệnh COVID-19… Đồng thời chú trọng tuyên truyền các
Nghị định của Chính phủ: Số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ
quy định về lệ phí môn bài; Số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định chi
tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Số 25/2020/NĐCP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà đầu tư; Số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một
số điều của Luật Cạnh tranh; Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Tiếp
tục tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn
thi hành.
+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Hưởng ứng,
tạo điều kiện cho các học sinh đủ điều kiện tích cực tham gia vòng thi Chung kết
cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”. Tuyên truyền Nghị định số

24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia; các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số
01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23/3/2020 sửa
đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung
học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT. 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,
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.
Căn cứ nội dung trên đây, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa
chọn các văn bản khác phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng và lĩnh vực
chuyên ngành để thực hiện phổ biến pháp luật có hiệu quả.
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP
Thực hiện Văn bản số 1856/UBND-VX1 ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
tình hình mới và các văn bản có liên quan khác, đề nghị các sở, ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường PBGDPL qua
các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở (đối
với các địa phương); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL thông qua các hình thức: tuyên truyền qua hệ thống Cổng/Trang thông
tin điện tử, mạng xã hội, xây dựng bài giảng online…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể,
triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.
2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.
Trên đây là Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm
2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đề nghị các Sở,
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các ban: Nội chính Tỉnh ủy, Pháp chế HĐND;
- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng PH PBGDPL tỉnh;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã;
- Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT,TGV.
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