Sở Tư pháp hoàn thành việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điể
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Trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi
phạm pháp luật trong Quý II/2018, từ ngày 19/9/2018 đến 02/11/2018, Sở Tư pháp phối hợp
với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND của 22 xã, phường thuộc địa
bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho
cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quân dân chính thôn trên địa bàn các đơn vị nói
trên.
Tại các lớp tuyên truyền, đại biểu tham dự được nghe Thượng tá Đoàn Thanh Hòa – Phó
Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh triển khai tuyên
truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm
bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, lồng ghép với các lĩnh vực liên quan đến
đời sống, sinh hoạt của người dân tại địa phương; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc tại địa phương.
Ngoài ra, tùy theo nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng địa phương, các Báo cáo viên pháp luật
của Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp còn cung cấp cho các đại biểu một số
chuyên đề cụ thể: Các quy định của Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
thu hồi, đền bù giá trị quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; khởi kiện yêu cầu Tòa án giải
quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự và tố tụng hành chính; Các quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi liên quan đến ma túy,
trộm cắp tài sản, đánh bạc và gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự;
Các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và một số kỹ năng về
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân tại địa bàn cơ sở.
Có thể nói, với cách làm mới trong việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2018, Sở Tư
pháp đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ các địa phương thuộc địa bàn trọng
điểm trong việc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật khác nhau của từng địa phương. Qua đó,
đã góp phần giúp cho cán bộ và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành
pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Sau đây là tổng hợp một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

(Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc)
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(Quang cảnh buổi đối thoại pháp luật tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình)

(Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Ba, huyện Đông Giang)
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(Quang
cảnh lớp tập huấn kết hợp thi hái hoa dân chủ tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn)
Hạ Trương
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