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Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Văn bản số 134-CV/TU, ngày 19/02/2021 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDP; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người lao động trong 

toàn ngành, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội của cơ quan, đơn vị và của tỉnh; Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác PBGDPL, trong đó tập 

trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế 

hoạch của Trung ương và của tỉnh về tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 88/KH-SYT ngày 16/11/2020 của 

Sở Y tế về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt 

đầy đủ và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền với 

hình ảnh trực quan sinh động, dễ hiểu. Tập trung tuyên truyền các bộ luật, luật 

liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý và hoạt động của ngành. Ngoài ra, 

tiếp tục tuyên truyền Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 

các Luật mới được ban hành trong năm 2020 và 2021; Luật Phòng, chống tham 

nhũng; Luật tố cáo; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Biên phòng Việt 

Nam, Bộ Luật dân sự, các thủ tục tố tụng... gắn công tác PBGDPL với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các cuộc vận động, 

phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh và Sở Y tế phát động. 

3. Tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện, nâng cao trình độ, kỹ năng 

cho cán bộ phụ trách theo dõi công tác PBGDPL để làm tốt công tác tham mưu, 

triển khai các hoạt động PBGDPL của cơ quan, đơn vị. 
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4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan 

thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục duy trì và nâng 

cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang PBGDPL; tăng thời lượng nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên phản ánh kết quả triển khai 

thi hành các bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền các 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành và thực thi pháp 

luật.  

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 

y tế; kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm mọi 

hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh 

theo đúng quy định của pháp luật.  

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện công tác 

PBGDPL và việc thực thi pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong 

việc giám sát công tác PBGDPL, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.  

7. Hằng năm, các đơn vị quan tâm bố trí kinh phí tương xứng cho công 

tác tập huấn, đầu tư trang thiết bị, phương tiện và các cơ sở vật chất khác để 

thực hiện công tác PBGDPL; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa cho 

hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. 

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, các cơ quan, đơn vị 

liên quan giúp Lãnh đạo Sở xây dựng các chương trình, kế hoạch và theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo theo quy định./. 

 
 
 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Lãnh đao Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, TT (LBT); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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