
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

Số:          /STP-PBGDPL 
 

V/v tăng cường tổ chức thông tin, 

phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt 

và các vấn đề liên quan 

BắcKạn, ngày  26 tháng 11 năm 2020 

 

Kínhgửi:  

- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4107/BTP-PBGDPL ngày 05/11/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các 

vấn đề liên quan, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố,tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, 

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, 

nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, 

Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống vàkhắc 

phục hậu quả của thiên tai, bảo đảm nhanh chóng ổn định đời sống của Nhân dân, ngăn 

chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. 

Tập trung thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 

phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh; quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm 

của nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà phân phối sản phẩm; trách nhiệm của các  

cá nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ cho người dân; trách nhiệm của tổ chức và xã hội 

hỗ trợ người dân gặp nạn; các quy định về huy động, hỗ trợ, tài trợ; chính sách y tế, 

giáo dục, việc làm; việc xử lý các hành vi đầu cơ, trục lợi...  

2. Hình thức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt linh hoạt, phù hợp 

với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực; truyền tải 

đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân. Trong đó, chú trọng hoạt 

độngthông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở, sử dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công 

nghệ sốđể cán bộ, Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, chấp hành pháp luật có hiệu 

quả. 
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3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND, Hội đồng phối hợp phổ 

biến,giáo dục pháp luật cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Công văn này; tổ chức 

pháp chế, bộ phận được giao thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan,người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thểthực hiện các nhiệm vụ nói 

trên.Trong quá trình triển khai cần chủ động nắm bắt kịp thời những vướng mắc, bất cập, 

vấn đề nóng nảy sinh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời; góp phần thực 

hiện tốt việcphổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi kiểm soát tình hình tổ chức thi 

hànhpháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý và kịp thời phản ánh (nếu có) về Sở Tư 

pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;số điện thoại: 02093.811.581). 

Sở Tư pháp đề nghịcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy  

các đơn vị không có TD office): 

- Như trên (thực hiện); 

- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo SởTưpháp; 

- Trang TTĐT tổnghợpSở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Trung 
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