
 Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tư vấn pháp lý,  
tuyên truyền pháp luật tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí. 

 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận 

và 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. 

 Sáng ngày 16/6/2022, tại Nhà văn Hóa thôn Lâm Giang xã Hàm Trí, Hội Luật 

gia tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội Luật gia huyện Hàm Thuận Bắc, Chi hội Luật 

gia xã Hàm Trí tổ chức buổi tuyên 

truyền pháp luật và trợ giúp pháp 

lý có 55 người tham dự, đối tượng 

được mời dự tư vấn pháp luật và 

trợ giúp pháp lý là hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ gia đình cách mạng, 

các người yếu thế cần được tư vấn, 

hỗ trợ pháp luật. Về dự buổi tuyên 

truyền, tư vấn pháp lý có ông 

Nguyễn Đình Kiên Chủ tịch Hội 

Luật gia tỉnh, và các Đồng chí đi 

cùng theo đoàn là hội viên Hội 

luật gia tỉnh Bình Thuận.  

 Tại buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Đình Kiên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh  phản 

ánh một số tình hình nổi lên trong thời gian gần đây đó là vấn đề tranh chấp đất đai, 

tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống tham nhũng. Đã 

tập trung tuyên truyền một số nội dung có liên quan đến các Luật có ảnh hưởng mật 

thiết đến đời sống nhân dân, đó là Luật Đất Đai, Luật Tiếp Công dân, Luật Hôn nhân 

& Gia đình, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo…   



Trong buổi tuyên truyền đã 

có 05 ý kiến của người dân cần 

được tư vấn pháp lý và giải đáp 

pháp luật. Tất cả các ý kiến đều 

được tư vấn và trả lời ngay tại 

buổi tuyên truyền. Hầu hết các ý 

kiến tư vấn và trả lời pháp luật 

đều được nhân dân đồng ý, không 

thắc mắc gì thêm. 

Qua buổi tuyên truyền đã 

tạo được sự hưởng ứng đồng tình 

của bà con nhân dân, 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./. 

                                                                       UBND xã Hàm Trí 

 

  

 


