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KInh gü1: - Các s, ban, ngành. MTTQ, doàn the
- UBND qun, huyn, thj xã
Ti kz hpp thu1r IV Quôc hi khóa XIV dã thông qua 6 Lut (Luât quán 1
nq cong (sa dôi); Lut lrn nghip; Lu.t thüy san (su1ra dôi); Lut quy hoach;
Lut suira dôi, bô sung rnt so diêu cña Lut Co quan dai din nithc Cong boa xã
hi chü nghia Vit Nam nuic ngoài; Lut si1ra di, bô sung mt s diu cüa
Lut các t churc tin duung) và mt sO Nghj quyêt quan trpng.
Dê thu.rc hiên dy du1i trách nhirn dugc giao theo Lut phô bin, giáo dic
pháp lut (PBGDPL), báo dam quyn &rcic thông tin ye pháp lut cña cOng dan,
So Tu pháp — Ca quan ThuO'ng trirc Hi dng phOi hcp PBGDPL Thành ph d
nghj các sO, ban, ngành, MTTQ, doàn the; UBND qun, huyên, thj xa quan tam
triên khai thixc hin mt s cOng vic sau:
1. Xây dirng K hoch tuyên truyn, ph bin ni dung và tinh thin cüa
các van bàn Lut vOi hInh thilrc, ni dung phuiu hgp;
2. Dãng tài các van bàn Lut nay trên cOng thông tin din tO cüa co quan,
don vj, dja phu'ong; ph bin các ni dung co bàn trén dài truyên thanh huyn, xã
hoäc các hInh thilrc phiu hcip khác nhu: lông ghép trong các hi nghi, hi thào,v.v.
3. To chulrc quán trit, tp huân, bOi ducng cho d5i ngü báo cáo viên pháp
luât, tuyén truyn viên pháp lut tr1rc thuc;
4. Chi dao, hu'O'ng dn, theo dOi, to chtirc thirc hin dam bào hiu qua, thuc
cht; don dc, kim tra vic thrc hin và tong hcp két qua ye SO Tu pháp d thng
hçrp báo UBND Thành ph và B Tu pháp theo quy dnh./.
Nyi n/ian:
-Nhutrên;
- BQ Tu phap (dê b/c);
- UBND Thãnh phO (dê b/c);
- D/c Giárn dôc (dê b/c);
- Luu: VT, PBGDPL.
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