
Chi Hội Luật gia xã Hàm Trí  
tuyên truyền pháp luật cho các vị Sư cả,  

chức sắc tôn giáo thôn Lâm Giang xã Hàm Trí. 
 

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND xã Hàm Trí 

về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022. 

 Chiều 

ngày 17/8/2022, 

tại Nhà văn Hóa 

xã Hàm Trí Chi 

hội Luật gia xã 

Hàm Trí phối 

hợp với Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam xã tổ 

chức buổi tuyên 

truyền pháp luật 

cho 42 vị Sư cả, 

chức sắc tôn 

giáo thôn Lâm 

Giang xã Hàm 

Trí. Tại buổi tuyên truyền còn có sự tham dự của thường trực Đảng ủy, thường trực 

UBMTTQVN xã, thường trực HĐND – UBND xã, Chủ tịch hội Phụ Nữ, hội CCB, 

trưởng Công an xã, Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn và trưởng BCTMT thôn Lâm 

Giang. 

 Đồng chí Đỗ Ngô Thanh Huệ, Chi hội trưởng Chi Hội Luật gia xã Hàm Trí đã 

tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014, trọng tâm là vấn đề kết hôn sớm (Tảo hôn) và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài 

ra còn tập trung tuyên truyền một số nội dung liên quan đến các hành vi vi phạm của 

Mô tô, xe máy quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa 

đổi bổ sung một số điều theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 

Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt. Trong buổi tuyên truyền cũng đã phát hơn 150 tờ rơi có nội dung tuyên 

truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em, phòng chống Ma túy, Ngày hội toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc… 



Qua buổi tuyên truyền đã tạo được sự hưởng ứng đồng tình của các vị Sư cả, 

chức sắc tôn giáo, mong muốn sẽ có nhiều lớp tuyên truyền pháp luật ý nghĩa như thế 

này để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của  nhân dân, hạn chế 

các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn thôn Lâm Giang nói riêng và toàn xã nói chung./ 
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