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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các luật được Quốc hội 

 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 

 

Thực hiện Văn bản số 538/UBND-TP ngày 22/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Dương về triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Sơn Dương (sau 

đây viết tắt là Hội đồng PBGDPL) ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai 

thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thi hành, tuyên truyền đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, có hiệu 

quả các văn bản luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông 

qua (sau đây viết tắt là các Luật, Nghị quyết). 

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo 

quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, phân công trách nhiệm và thời 

hạn hoàn thành. Việc thực hiện kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật 

1.1. Công an huyện: Chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành 03 luật, 

gồm: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

1.2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì triển khai và theo dõi việc thi 

hành 02 luật, gồm: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ. 
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1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì triển khai và theo dõi việc 

thi hành 02 luật, gồm: Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kiểm toán Nhà nước. 

1.4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì triển khai và 

theo dõi việc thi hành Bộ luật Lao động. 

1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì triển khai và theo dõi việc 

thi hành Luật Thư viện. 

1.6. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện: Chủ trì triển khai và theo dõi thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức. 

2. Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết 

2.1. Tổ chức Hội nghị chuyên đề 

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp huyện, hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến 

tại 32 điểm cầu (01 điểm cầu tại UBND huyện, 31 điểm cầu tại UBND các xã, thị 

trấn) để triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết tới lãnh đạo các ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Hiệu trưởng các trường 

THPT và Trường THPT dân tộc nội trú ATK Sơn Dương, lãnh đạo Đảng ủy, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội, công chức các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, 

Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thôn, 

tổ dân phố. 

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện, Văn phòng HĐND, UBND huyện và các phòng: Tài chính - Kế hoạch; 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

+ Cơ quan chủ trì: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ huyện; các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Phối hợp cử cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý 

nhà nước và giải quyết công việc của đơn vị tham dự các lớp tập huấn chuyên sâu 
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nội dung các Luật và tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến các Luật để cung 

cấp cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch của cơ 

quan cấp trên.  

2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông 

tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện, các cơ quan có Trang thông tin điện tử; UBND các 

xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ huyện; các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền 

phù hợp khác theo chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị cấp trên. 

Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ huyện; các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

3. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Luật 

3.1. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Luật. 

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ huyện; các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã.  

 - Thời gian thực hiện: Theo chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị. 

3.2. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Luật. 

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ huyện; các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban ngành 

thuộc tỉnh Tuyên Quang về việc sơ kết, tổng kết từng Luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện; chủ động tham mưu thực hiện các nội dung công việc được giao đảm 

bảo kịp thời, đúng tiến độ và có hiệu quả.  
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn cấp hội cơ cở phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật, Nghị quyết. 

3. Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr Huyện Ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Sở TP (Cơ quan TT HĐPH tỉnh); 

- Thành viên HĐPBGDPL huyện;   

- UBND các xã, thị trấn;            

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Phạm Thị Nhị Bình 
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