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Kính gửi   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân t i cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân t i cao;  

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam;  

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Hội Luật gia Việt Nam;   

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương. 

 
 

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật đã được Qu c hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 3
1
, nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, 

Hội đồng ph i hợp PBGDPL trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các bộ, 

cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương thực hiện các công việc sau đây  

1. Đối với các b ,  gà   quả   ý   à  ước về  ĩ   v c các  u t mới được 

thông qua
2
: 

a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan chủ trì soạn 

thảo trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu qu c gia về văn bản pháp 

luật và các 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.  

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, 

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật 

cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của bộ, ngành trực tiếp 

triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản 

luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra 

cứu trên Cơ sở dữ liệu qu c gia về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu 

trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù 

hợp với từng nhóm đ i tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài 

                                                 
1
 Qu c hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 3 đã thông qua 05 luật bao gồm  (i) Luật Cảnh sát cơ động; (ii) Luật Thi đua, 

khen thưởng; (iii) Luật Điện ảnh; (iv) Luật Kinh doanh Bảo hiểm; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật 

 ở hữu trí tuệ. 
2
 Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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liệu phổ biến nội dung văn bản luật và ph i hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, 

giáo dục pháp luật) để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL qu c gia 

(http://pbgdpl.gov.vn). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ 

biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng 

công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn 

pháp luật trực tuyến; đ i thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp 

pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử …); b  trí nguồn lực bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ. 

d) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các cơ 

quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng dẫn 

các luật mới được thông qua chủ động ph i hợp với các cơ quan thông tin, báo 

chí ở trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức 

truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành đó bằng hình 

thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định s  407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 – 2027”. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, 

giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đ i với dự thảo chính 

sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo 

VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL hướng dẫn thi 

hành đó. 

2. Đề  g ị các b , cơ qua , tổ c ức ở tru g ươ g và các địa   ươ g:  

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, 

quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền 

thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng 

nhóm đ i tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân 

thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình 

thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù 

hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những 

vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải 

đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi 

do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng 

cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

b) Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  

báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, 

truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới thông qua theo hướng dẫn tại 

Công văn này. 

c) Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn 

xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời 
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lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên 

chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện. 

d) Đề nghị Tòa án nhân dân t i cao, Viện kiểm sát nhân dân t i cao, Kiểm 

toán Nhà nước có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh 

thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.  

đ) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam, cơ quan trung 

ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội 

dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia 

PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự 

giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện pháp luật.  

e) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương căn cứ 

hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và 

nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai phổ biến nội dung, 

tinh thần của các văn bản luật tại địa phương bằng hình thức phù hợp; theo dõi, 

đôn đ c, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất. 

g) Hội đồng ph i hợp PBGDPL các cấp, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương,  ở Tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, 

tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương thực 

hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Qu c hội khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng trân trọng đề nghị bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, 

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

công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) và gửi về Bộ Tư pháp – Cơ quan thường 

trực của Hội đồng ph i hợp PBGDPL Trung ương để tổng hợp, báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp 

(qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 024.6273.9480)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg TT Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng ph i 

hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch TT Hội đồng 

ph i hợp PBGDPL Trung ương (để báo cáo); 

- Thành viên của Hội đồng ph i hợp PBGDPL TW và 

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng (để biết); 

- Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, tổ chức đoàn thể (để thực hiện); 

-  ở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc TW (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu  VT, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng, Vụ PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thanh Tịnh 
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