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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Sê, ngày 14 tháng 01 năm 2021

V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2021 và triển khai một số
nội dung tuyên truyền trong tháng 01
năm 2021 (lần 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.
Triển khai Kế hoạch số 09/KH-STTTT ngày 09/01/2021 về triển khai công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Văn bản số 39/STTTTTTBCXB ngày 12/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng
dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021 (lần 2).
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện
tử thành phần, xe lưu động.... một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật
PBGDPL năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Kết
luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; các văn bản chỉ đạo của cấp
trên; Hệ thống văn bản thuộc ngành thông tin và truyền thông cho các đối tượng
công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền
thông và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Đổi mới nội dung, hình thức
PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL; khuyến khích, huy
động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.
2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổng kết Chương trình PBGDPL trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số 2392/KH-UBND ngày 28/6/2017
của UBND tỉnh và các chương trình, đề án khác về PBGDPL. Tuyên truyền,
hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND
tỉnh.
3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban
hành; chú trọng phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định
pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; an
toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội
phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh; an toàn
giao thông; các chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước dành cho các đối
tượng yếu thế trong xã hội; các vấn đề khác mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần
định hướng dư luận xã hội và những nội dung khác theo hướng dẫn của cơ quan
cấp trên và theo tình hình thực tế.
4. Đăng tải, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện

tử của đơn vị mình.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các
đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; trọng tâm là
người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp;
người khuyết tật; nạn nhân bạo lực gia đình; người đang chấp hành hình phạt tù,
người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,
người bị phạt tù được hưởng án treo.
6. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL theo
Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
7. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai có hiệu quả các nội dung
Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa
giải ở cơ sở; thông tin, phản ánh, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc từ thực tiễn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
8. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thu thập tài liệu thực hiện việc tuyên
truyền PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, các hương ước, quy ước một cách rộng rãi
trong nhân dân tại địa phương mình.
9. Thu, phát sóng đầy đủ các chương trình của các Đài Trung ương; Đài tỉnh;
Đài huyện liên quan đến công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp
luật; các hương ước, quy ước trên hệ thống Đài truyền thanh.
10. Tích cực viết tin, bài về đề tài PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở, các
hương ước, quy ước tại địa phương.
11. Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản hướng
dẫn có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến
theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 29/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy về tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết
quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW
và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương
trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; vai trò của kinh tế tập thể, hợp
tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn
mới, bảo đảm, an sinh, an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt
của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; các
kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác
xã; các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với
chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền; tuyên truyền cách làm hay, điển hình
tiên tiến, kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chi tiết văn
bản được đăng tải tại địa chỉ:
http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-

ban/Huong-dan-tuyen-truyen-Ket-luan-so-70-KL-TW,-ngay.aspx
12. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang
tại nơi công cộng; xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định
theo nội dung Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh và tuyên truyền việc hạn chế tổ chức các lễ hội, tập trung đông người,
các giải pháp phòng, chống dịch đối với các khu vui chơi tập trung đông người,
hoạt động bắn pháo hoa…tuyên truyền việc quản lý chặt chẽ các khu vực có nguy
cơ cao như siêu thị, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy…các
sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cơ quan y tế
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung Công văn số 247-CV/TU ngày
11/01/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai.
13. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và lịch sử
quan trọng trong năm 2021; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo không
khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
14. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích của Phong trào “Tết vì người nghèo và
nạn nhân chất độc da cam” năm 2021; phát động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ
chức xã hội, các nhà hảo tâm và mọi người tham gia ủng hộ Phong trào; vận động
tiền, quà, giới thiệu danh sách các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt
động thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng; phản ánh kịp thời kết quả thực hiện
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021; Biểu
dương những mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Phong trào và
phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào tại địa phương.
15. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thanh niên và các văn bản hướng
dẫn liên quan, các chính sách Nhà nước đối với thanh niên và công tác quản lý
nhà nước về thanh niên theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia
Lai.
16. Tuyên truyền rộng rãi Thông báo số 8065/TB-HĐNVQS ngày
28/12/2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tại Hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp
tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển quân đến cán bộ,
nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng
nhập ngũ, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình, thanh niên tại ngũ,
xuất ngũ về địa phương.
17. Tuyên truyền Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30/12/2020 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng,
an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân
2021; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường
các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế

hoạch số 02/KH-BCĐLNATTP ngày 11/01/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về
an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021; các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo
chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ
hội xuân năm 2021.
18. Tuyên truyền sâu rộng những kết quả đã đạt được giai đoạn 2018-2020
của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm
OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của
xã hội với Chương trình OCOP. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, cơ chế
chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về triển khai Chương
trình OCOP gắn với xây dựng Nông thôn mới, phát triển các hợp tác xã nông
nghiệp và các mô hình nông hội hoạt động có hiệu quả. Tôn vinh, biểu dương
những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều sáng kiến, thành tích trong triển khai
thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.
19. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến công tác triển
khai và kết quả thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan trên
địa bàn huyện.
20. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện Nghị định số
49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; kết quả
kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết quả công tác
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc năm 2020 trên địa bàn huyện.
21. Tiếp tục tuyên truyền mục đích, quy mô, địa điểm và thời gian diễn tập
ứng phó sự cố hóa chất năm 2021 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế
hoạch số 2476/KH-UBND ngày 17/12/2020. Theo đó, diễn tập ứng phó sự cố hóa
chất năm 2021 sẽ được tổ chức tại Kho xăng dầu - Công ty TNHH MTV xăng dầu
Bắc Tây Nguyên, địa chỉ: Thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
thời gian dự kiến trong tháng 4 năm 2021.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (thay b/c);
- Lưu VT.
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