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Hà Nội, ngày 29  tháng 12   năm 2016 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật  

và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017  

_________________________________________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Xây dựng”. 

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình. Các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp chủ động triển khai từng công việc 

cụ thể theo đúng nội dung Chương trình.  

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình từ 

ngân sách chi thường xuyên của Bộ và của các đơn vị theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG  
Nơi nhận:  THỨ TRƯỞNG  
- Như Điều 3;   

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (Đã ký) 

- Lưu VP, PC.  

 
 

 Đỗ Đức Duy 
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CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP  
NĂM 2017 CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1382 /QĐ-BXD ngày 29/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

I. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong Quý IV/2016 và ban hành 
trong năm 2017 (bằng các hình thức: tổ chức các lớp tập huấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) 
 

Số TT Các văn bản cần được phổ biến, 
tập huấn 

Đối tượng 
học viên 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  
phối hợp 

 

1 
- Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong Quý 

IV/2016 theo Chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và các đề án năm 2016 của Bộ Xây 

dựng 

- Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 

trong năm 2017 theo Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ 

Xây dựng 

Cán bộ, công chức, viên 

chức các bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp 

có liên quan 

Vụ Pháp chế - Các đơn vị chủ trì 

soạn thảo văn bản; 

- Các đơn vị khác 

có liên quan 

2 Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng. - nt- Vụ Khoa học  

Công nghệ và  

Môi trường 

- Vụ Pháp chế; 
- Các đơn vị khác 

có liên quan 

 
II. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (bằng các hình thức: tổ chức các 

lớp tập huấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) 
 

Số TT Các văn bản cần được phổ biến, 
tập huấn 

Đối tượng 
học viên 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  
phối hợp 

1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013  

Cán bộ, công chức, viên 

chức các cơ quan, đơn vị 
và doanh nghiệp trực 

thuộc Bộ. 

- Trung tâm  

Thông tin  

- Vụ Pháp chế  

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

2 Bộ luật dân sự năm 2015 - nt- - Vụ Pháp chế - nt - 
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3 Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 - nt- - Trung tâm Thông 

tin  

-Vụ Pháp chế  

- nt - 

4 Luật tiếp cận thông tin năm 2016 - nt- - Vụ Pháp chế - nt - 

5 Luật báo chí năm 2016 - nt- - Vụ Pháp chế  
- Báo Xây dựng , 

Tạp chí Xây dựng , 

Trung tâm Thông 

tin và các đơn vị 
báo chí, truyền 

thông  khác trực 

thuộc Bộ 

- nt - 

6 Văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng - nt -  - Thanh tra Bộ 

- Trung tâm Thông 

tin 

- Vụ Pháp chế 

- nt - 

7 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 

- nt - - Vụ Pháp chế  
- Trung tâm Thông 

tin 

- nt - 

8 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành 

chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án. 

- nt - - nt - - nt - 

9 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sở, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích 

- nt- - Vụ Pháp chế - nt - 

10 Các văn bản quy  phạm pháp luật khác, Đề án về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ mới 

ban hành và theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ 

năm 2017 

- nt - - nt - - nt - 
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III. Hình thức phổ biến pháp luật khác 
 

Số TT Hình thức phổ biến Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
1  Đăng tải bài viết, văn bản quy phạm pháp luật;  trả lời, giải thích pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí, tập san của 

Bộ... 

Trung tâm Thông tin,  

Báo Xây dựng, Tạp chí 

xây dựng 

Vụ Pháp chế, Văn 

phòng Bộ và đơn vị 
chủ trì soạn thảo văn 

bản. 

2 

 

Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ 

biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến 

 

Trung tâm Thông tin 
 

-nt- 

3 
Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện 

cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; thu thập các kiến nghị 
của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, pháp 

luật của Ngành 

Các đơn vị chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; Vụ Pháp chế; 
Trung tâm Thông tin 

 

-nt- 

4 
Biên soạn và phát tài tài liệu văn quy phạm pháp luật hiện hành về các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, phổ biến pháp luật cho 

cán bộ, công nhân viên chức tại các doanh nghiệp có hoạt động xây 

dựng; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

Các đơn vị chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; Vụ Pháp chế 

 

-nt- 

5 Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 
Vụ Pháp chế  Các đơn vị trực thuộc 

Bộ Xây dựng 

 
IV. Phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp: Các cơ quan ở Trung ương, cơ quan 

địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp bằng hình thức cử báo cáo viên 

pháp luật Trung ương hướng dẫn nội dung tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đó.  
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