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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-VP 
V/v tăng cường phổ biến pháp luật dịp 

Tết Nhâm Dần 2022  

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 1278/CV-HĐPH ngày 27/01/2022 của Hội đồng 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết 

Nhâm Dần 2022.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về 

việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy 

phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết 

Nguyên đán; đồng thời, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu 

quả. Công chức, viên chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận 

động nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu 

tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, về 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc …); không sử 

dụng rượu bia quá nồng độ cho phép; phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, 

đốt pháo nổ và thả “đèn trời”; trật tự, an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoạn; bảo vệ môi 

trường; phòng, chống dịch bệnh... 

2. Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm thiết thực, 

dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến với công 

chức, viên chức và người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò 

của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, 

trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, 
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thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, 

không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

3. Kết quả triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị tổng hợp trong báo cáo 

chung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 gửi về Sở 

để tổng hợp. 

Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- HĐ PBGDPL tỉnh; (b/c); 

- Sở Tư pháp;               

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT. VP.                               

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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