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KẾ HOẠCH 

Triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 431a/KH-HĐPH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hội 

đồng phối hợp pháp luật tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật quý II năm 2020. UBND huyện Hòa An ban hành Kế hoạch thực 

hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật các quy định của 

Trung ương, tỉnh mới ban hành được kịp thời trên địa bàn huyện; 

- Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp 

phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; 

- Phân công trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các 

ngành, các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai các văn bản pháp luật với những 

nội dung công việc cụ thể.  

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các cấp, các 

ngành trong việc tổ chức triển khai, qua đó phát huy hiệu quả sự phối hợp hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các ngành, các cấp;  

- Triển khai các văn bản pháp luật đúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, 

ngắn gọn, dễ hiểu, đúng thời gian quy định. Hình thức triển khai cần đa dạng, phù 

hợp với thực tế của mỗi đơn vị, địa phương, có các hình thức tuyên truyền phù hợp 

với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; 

Nội dung hình thức triển khai phải đạt hiệu quả thiết thực bảo đảm tính đồng 

bộ, thông nhất khắc phục tính hình thức nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và 

nhân dân trên địa bàn.   

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  

Triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2020 gồm:  

-  Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2019; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 
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- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 06/7/2020. 

Nghị định 34/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy điịnh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thwujc 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, hành chính Tư pháp hôn nhân 

gia đình; Thi hành án dân sự, Luật phá sản Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã; 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020  quy định chi tiết một số Điều 

của Luật hộ tịch và nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.  

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

- Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật ở cấp huyện cho cán bộ, 

công chức, viên chức, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, các xóm, tổ dân phố của 

các xã, thị trấn. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến cần phong phú, đa dạng, tiết kiệm và đạt 

hiệu quả cao, có thể lồng ghép với các chương trình khác để triển khai. Tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh-truyền hình 

huyện, các Đài truyền thanh ở cơ sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tư pháp huyện 

 - Chủ trì việc xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai các văn bản pháp luật 

tại mục II của Kế hoạch này trong tháng 8 năm 2020; 

- Giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; 

tổng hợp, lập báo cáo gửi Sở Tư pháp việc thực hiện Kế hoạch này.  

2. Các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Văn Hóa và thông tin, Thanh 

tra huyện; Phòng Nội vụ 

 Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tham mưu để triển khai tại hội 

nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật quý II năm 2020. 
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3. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật theo Kế hoạch này cho cán bộ, 

công chức và Nhân dân trên địa bàn vào tháng 8, tháng 9 năm 2020. 

- Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đăng ký nội dung các Luật, Nghị định 

Thông tư, các văn bản liên quan để triển khai trong hội nghị tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật quý III năm 2020 gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Tư 

pháp trước ngày 10/9/2020. 

4. Kinh phí triển khai, thực hiện Kế hoạch 

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã sử dụng trong kinh phí thường xuyên 

của cơ quan, đơn vị. Thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

5. Chế độ báo cáo 

Kết quả thực hiện Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các 

xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp huyện) chậm nhất là 

ngày 24 tháng 8 năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2020 của 

UBND huyện Hòa An. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã căn cứ vào tình 

hình thực tế triển khai dưới hình thức phù hợp và báo cáo kết quả theo quy định./ 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ huyện, các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: HĐPBPL, PTP. 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

       Bế Đặng Chuyên 
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