
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v hướng dẫn truyền thông chính sách có 
tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh;  
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

 
;  
 

Thực hiện 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” (sau đây viết tắt là Quyết định số 407/QĐ-TTg), UBND tỉnh 

Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 19/5/2022 thực hiện 

Quyết định 407/QĐ-TTg. Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc truyền thông 

dự thảo chính sách, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính 

gửi) chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 

19/5/2022 của UBND tỉnh. 

2. Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật nghiên cứu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước để tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản 

bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm 

pháp luật và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, có trách nhiệm chủ trì tổ chức truyền 

thông chính sách tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi Đề án, cụ thể như sau: 

2.1. Đối tượng truyền thông là các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí 

sau: 

a) Là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật 

mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây 
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dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội 

dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; 

b) Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 

c) Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan 

tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; 

d) Chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh. 

* Lưu ý: Ngoài các dự thảo chính sách nêu trên, các cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung dự thảo chính sách hoặc dự 

thảo quy định, yêu cầu và điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện việc truyền 

thông các chính sách do mình tham mưu xây dựng. 

2.2. Nội dung truyền thông dự thảo chính sách phải bảo đảm đầy đủ, ngắn 

gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động, bao gồm các vấn đề chủ yếu sau 

đây: 

a) Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính 

sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; 

b) Nội dung cơ bản của chính sách; 

c) Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định 

hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; 

d) Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp và toàn xã hội (nếu có). 

2.3. Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách: Từ khi lấy ý kiến đối với 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

2.4. Hình thức truyền thông về dự thảo chính sách: 

- Đối với các dự thảo chính sách thuộc đối tượng truyền thông, khi gửi hồ 

sơ đề nghị tham gia ý kiến, thẩm định đối với đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đồng gửi tài liệu truyền thông về dự thảo chính sách cho Sở Tư pháp (gửi 

cùng với hồ sơ đề nghị tham gia ý kiến, thẩm định)  để đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

- Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn 

cụ thể, cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 
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phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính 

sách, gồm: 

+ Truyền thông về dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

+ Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa 

bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

+ Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, 

trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, 

tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật các cấp, luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, các 

nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, 

tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách tham gia đóng góp ý 

kiến. 

+ Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách tại địa bàn cơ sở thông qua hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở, niêm yết tại bảng tin, màn hình tại khu dân cư, 

lồng ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở và các hình thức phù hợp khác. 

+ Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo 

chính sách trên các ứng dụng phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo 

đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

+ Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức 

truyền thông phù hợp khác. 

2.5. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội 

để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.26b) 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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