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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:                /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Lý Nhân, ngày          tháng 8  năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp  

thứ 7, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Lý Nhân 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh 

Hà Nam về tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ 

họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân huyện Lý 

Nhân ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  - Phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ 

họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân trên địa bàn huyện. 

 - Đảm bảo nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật bám sát với tình hình 

thực tiễn của địa phương, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

 - Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn trong triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết. 

 - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận 

xã hội quan tâm cần định hướng dư luận xã hội. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc tuyền truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản Luật, Nghị quyết 

được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sâu rộng tới các đối tượng bằng nhiều 

hình thức, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nhất là cấp cơ sở. 

 - Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phù hợp với từng đối 

tượng và địa bàn, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

 II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết 

a) Các Luật được triển khai 

 Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thông qua 07 Luật bao gồm: Luật 

Giáo dục, được thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020; 

Luật Kiến trúc, được thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 

01/7/2020; Luật Quản lý thuế, được thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi 
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hành ngày 01/7/2020; Luật Đầu tư công, được thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu 

lực thi hành ngày  01/01/2020; Luật Thi hành án hình sự, được thông qua ngày 

14/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019; Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu bia, được thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020; 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí 

tuệ, được thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/11/2019. 

 b) Các Nghị quyết được triển khai: 

 - Tại kỳ họp thứ 07, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Nghị quyết, bao 

gồm: Nghị quyết về gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp 

dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về 

Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây 

dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2017; Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 

ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; 

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV; Nghị quyết 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về 

quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát 

Quốc hội năm 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống xâm phạm trẻ em”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao; Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 

 c) Nội dung triển khai, thực hiện 

 -  Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật; Nghị quyết bằng hình thức phù hợp 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. 

 + Cơ quan thực hiện: Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn. 

 + Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

 - Thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các văn bản Luật, các tài liệu tuyên 

truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện để các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác 

và sử dụng. 

 + Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư 

luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội 

a) Trong quá trình tổ chức PBGDPL, căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện 

pháp luật, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong 

đời sống xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp vấn 

đề này. 

- Tập trung vào một số nội dung, các vấn đề như: tội phạm về sản xuất, 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tín dụng đen, 
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băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, 

xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông 

gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng 

cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Đồng 

thời, thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và 

các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 

theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả 

lơn Châu Phi... 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành có 

liên quan 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các vấn đề nóng, được dư luận xã hội 

quan tâm 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành có 

liên quan. 

- Cơ quan phố hợp: Đài Truyền thanh huyện, truyền thanh các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức 

quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Thi 

hành án hình sự. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức 

quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ, Luật 

Kiến trúc. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức 

quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật 

Đầu tưu công, Luật Quản lý thuế. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức quán 

triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục. 

5. Phòng Y tế 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức 

quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
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6.  Các cơ quan, ban, ngành 

Theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tổ chức triển khai tuyên 

truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

 7. Phòng Tư pháp 

 - Phối hợp với các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong tổ 

chức triển khai nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. 

 - Theo dõi, đôn độc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban 

nhân dân  huyện báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. 

 8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ 

biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 

trên địa bàn. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

 Phối hợp với các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong  dư luận 

xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

 10. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi 

thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật. 

 Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc các 

cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện./. 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- TT Huyện ủy, TT HĐNDB huyện,              (Để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;    

- UB MTTQ huyện và các tổ chức thành viên; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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