UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:

496 /SNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết
được Quốc hội khóa XV thông qua
tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất;
Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình
khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình nhận được văn bản số 01/HDHĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về
việc Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông
qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình
khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật sửa đổi, bổ sung 09 Luật mới
được thông qua, 04 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ
nhất, Quốc hội khóa XV và 36 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4,
HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ
quan, đơn vị (Có Danh mục gửi kèm theo).
2. Tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;
chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm
2025; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; ý
kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại công
văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về xử lý
hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; công văn số 927/UBND-VP6 ngày 31/12/2021
của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống bạo lực, xử lý hành vi hành
hạ, xâm hại trẻ em. Yêu cầu các đơn vị tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật
về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức
phù hợp.
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3. Tiếp tục phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm
và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); trật tự, an toàn
giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông;
phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; phòng, chống và xử lý nghiêm
hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ; quy định quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng
nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an
toàn, vệ sinh thực phẩm; các hoạt động lễ hội (nếu có)…
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với
nhiểu biến thể mới, đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy
mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để
bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình mới.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật,
Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa
XV và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh Ninh Bình
khóa XV, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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