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Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, thực hiện nhiệm vụ UBND giao, Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật) tổ chức Hội nghị phổ biến 

pháp luật năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

Giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản sau: 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

- Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;  

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021; 

- Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về cơ sở dữ liệu 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

2. Thành phần mời 
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- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 

- Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (Cấp Trưởng vắng 

cấp phó dự thay);   

- Công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công 

chức chuyên môn (tham dự chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao). 

- Phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến dự 

và đưa tin về hội nghị. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào hồi 07h30 phút ngày 22/11/2022 (thứ 3). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 

(Có Chương trình Hội nghị chi tiết kèm theo; tài liệu Hội nghị được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ 

http://stp.dienbien.gov.vn/portal/Home/default.aspx mục Hệ thống văn bản) 

Trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị đảm bảo thành phần, thời 

gian nêu trên và nghiêm túc để hội nghị thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Như thành phần mời; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phạm Đình Quế 
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