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KẾ HOẠCH 

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

tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông 
qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban 

hành  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại 
kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị 

quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hà nội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức đoàn thể  huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai và 

thi hành tốt văn bản mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý Nhà nước 
của ngành, địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân 
dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban 

hành đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. 

- Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban hành 

được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đổi mới hình thức, phương pháp 
tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và 

UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ  

biến Luật, Nghị quyết mới thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

 - Cơ quan  phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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 - Sản phẩm đạt được: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. 

 2. Đăng tải, cập nhật và tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản 

Luật, Nghị quyết mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ 

lực lượng vũ trang và Nhân dân 

2.1. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật, Nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV lên cổng thông tin điện tử của huyện 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 - Sản phẩm đạt được: Các văn bản Luật, Nghị quyết được đăng tải, cập nhật. 

2.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản và tinh thần Luật, Nghị 

quyết mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ 

lực lượng vũ trang và Nhân dân 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, 

thị trấn. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 - Sản phẩm đạt được: Các hội nghị phổ biến, quán triệt Luật, Nghị quyết 

được tổ chức hoặc các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác phù hợp với điều 
kiện thực tế của cơ quan, địa phương. 

2.3. Tổ chức phổ biến, quán triệt chuyên sâu Luật Phòng, chống ma túy 

cho  độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp 
đượ giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành văn bản Luật 

- Đơn vị chủ trì: Công an huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2021 hoặc theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

 - Sản phẩm đạt được: Các hội nghị bồi dưỡng hoặc tập huấn được tổ chức. 

2.4. Tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản Luật và nghị quyết cho đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

 - Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị phổ biến, quán triệt Luật, Nghị quyết 

được tổ chức. 

 3. Tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin, truyền thông 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 
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 - Sản phẩm đạt được: Các tin, bài, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về 
các văn bản Luật, Nghị quyết mới được thông qua. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hướng 
dẫn, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và triển khai các nhiệm 

vụ được giao trong Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo 
công tác tuyên truyền, PBGDPL hằng năm. 

 2. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tham mưu, tư vấn giúp UBND 

huyện định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến và điều phối các 
ngành thành viên Hội đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, 

Nghị quyết mới ban hành. 

 3. Công an huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; căn 
cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và điều kiện thực tiến tổ chức tuyên truyền, phổ  biến 

nội dung và tinh thần của các văn bản Luật với hình thức, nội dung phù hợp. 

 Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền về nội dung các 

văn bản Luật mới, cần nắn bắt và phản ánh kịp thì cho các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh dư luận xã hội đối với tính khả 

thi, hiệu quả, phù hợp của các văn bản Luật trên thực tế; tổ chức phổ biến kịp 
thời định hướng thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành. 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn 

các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, 

phổ biến cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyền truyền, 
phổ biến cho Nhân dân; tích cực vân động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự 

giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện pháp luật. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

báo cáo kết quả thực hiện hiện Kế hoạch trong báo cáo kết quả công tác 

PBGDPL hằng năm về Ủy ban nhân dân huyện (trước ngày 10/11/2021qua 
Phòng Tư pháp tổng hợp). 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời 
báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
-Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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