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Số:          /BVHTTDL-PC 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội,  ngày      tháng     năm 2021 
V/v tiếp tục thực hiện công tác  

phổ biến, giáo dục pháp luật  
 

 

Kính gửi:   

              -  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và 

Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du 

lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai Kế 

hoạch PBGDPL Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 ban hành theo 

Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương
1
 đã quan tâm, 

đẩy mạnh công tác PBGDPL, gắn PBGDPL với xây dựng và thi hành pháp luật, 

góp phần triển khai các chính sách, pháp luật của Ngành. Tuy nhiên, còn có lúc, 

có nơi công tác PBGDPL chưa được quan tâm đúng mức, triển khai có tính hình 

thức, chưa thật sự hiệu quả. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các 

Sở thực hiện công việc sau: 

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch PBGDPL Ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

2. Tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, 

viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc 

phạm vi quản lý. 

3. Tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách 

trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 

50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; quán triệt các văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch mới được ban 

hành (Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

                                           
1
 Theo báo cáo kết quả triển khai PBGDPL 6 tháng đầu năm của Sở VHTT TP Hồ Chí Minh, Sở DL 

Khánh Hòa, các Sở VHTTDL Tây Ninh, Bến Tre. 
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văn hóa, quảng cáo; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 

ưu tú” và các văn bản khác có liên quan); tuyên truyền nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cùng cả nước chung tay 

đẩy lùi dịch bệnh. Đảm bảo nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp với đối 

tượng. 

4. Chú trọng các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, nội dung và 

điều kiện thực tế như: Tổ chức hội nghị, tập huấn, in tài liệu, cổ động trực quan, 

thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung 

cấp thông tin, giải đáp pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương 

tiện thông tin đại chúng, thiết bị di động và môi trường mạng đảm bảo an ninh, 

tiết kiệm, hiệu quả. Các việc trên được thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, 

chống đại dịch Covid-19. 

5. Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác PBGDPL, quan tâm, 

tạo điều kiện cho các báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện có hiệu quả 

các kế hoạch, công tác PBGDPL. 

6. Tiến hành sơ kết việc thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 

2021 của cơ quan, đơn vị, gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Pháp chế) trước ngày 15/6/2021. (Báo cáo có số liệu, dẫn chứng về cách 

làm hay, mô hình hiệu quả, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm triển khai công tác PBGDPL 6 tháng cuối năm, đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2021) 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin chi tiết liên hệ về Vụ Pháp chế, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 024.39438231/máy lẻ 164, di 

động 0915281996 (đ/c Minh)./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT,PC,TM (110). 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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