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Kính gửi: Các đơn vị Y tế trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 449/STP-HCBTTP&PBGDPL ngày 29/4/2022 của 

Sở Tư pháp về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Sở 

Y tế hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trong 

toàn ngành như sau:  

1. Về thực hiện các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 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 bằng 

hình thức phù hợp, gắn với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. 

- Tích cực, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chủ trì các chương trình, đề án 

PBGDPL năm 2022 nhằm tổ chức thực hiện các chương trình, đề án bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả. 

2. Về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

- Tập trung đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, lấy người dân làm trung tâm. Quan tâm thực hiện trách nhiệm 

được giao theo quy định của Luật PBGDPL, các văn bản quy định chi tiết và 

hướng dẫn của cấp trên. 

- Chú trọng thực hiện truyền thông chính sách pháp luật ngay từ quá trình 

xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận 

xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; 

các nội dung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; các quy định pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể 

chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Chú trọng 

việc tiếp tục phổ biến, thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập 

trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các ứng 

dụng trên thiết bị di động. Triển khai tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 
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tuyến do Sở Tư pháp tổ chức. 

3. Về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

Đề nghị các đơn vị tổ chức rà soát, lựa chọn công chức, viên chức, người lao 

động có kiến thức pháp luật, cử tham gia các lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật, nhằm triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật có 

hiệu quả tại đơn vị. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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