
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:      /KH-SNV      Lạng Sơn, ngày       tháng  5  năm 2020 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật 

được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

 

Thực hiện Công văn số 149/UBND-NC ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại 

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XIV đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

(sau đây gọi chung là công chức, viên chức); tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, 

chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin về pháp luật của 

công chức, viên chức thuộc Sở, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị 

được giao. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức 

triển khai và thi hành các văn bản Luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò 

của công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên 

quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản luật mới ban hành kịp 

thời, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu 

và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

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

tình hình thực tế, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các luật cần tập trung phổ biến 

những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới được sửa đổi, bổ sung. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tại sở đối với các luật mới ban hành 

a) Nội dung tuyên truyền 
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Tuyên truyền những nội dung cơ bản của 11 Luật được thông qua tại kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Nội 

vụ: 

- 01 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2020: Luật sửa đổi, 

bổ sung điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

- 09 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020: 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 Thư viện; 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân 

tự vệ và Bộ luật Lao động. 

- 01 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021: Luật Chứng 

khoán. 

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở tham mưu thực hiện tuyên truyền tại Sở Nội vụ. 

c) Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2020. 

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các Luật mới ban hành 

thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ 

a) Nội dung thực hiện 

- Triển khai phổ biến, tuyên truyền 02 Luật sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực 

ngành Nội vụ mới được ban hành1 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh2. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát, lập danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành có nội dung liên quan đến các văn bản Luật mới ban hành, đề xuất, 

kiến nghị, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định 

mới của pháp luật. 

b) Hình thức tuyên truyền 

- Căn cứ tình hình thực tiễn, các phòng, đơn vị lựa chọn các hình thức 

tuyên truyền như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng chuyên 

sâu các quy định của Luật cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thi hành 

các Luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của ngành; phối 

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến; biên soạn văn 

                                           
1 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 (có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2020). 
2 Công văn số 149/UBND-NC ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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bản, tài liệu tuyên truyền... và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với thực 

tiễn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Nội dung tuyên truyền phải tập trung chủ yếu vào các quan điểm chỉ đạo, 

các nguyên tắc và nội dung cơ bản của Luật, nhất là những nội dung mới sửa 

đổi, bổ sung, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân... 

c) Đơn vị thực hiện 

- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên chủ trì, phối hợp 

với phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính triển khai, phổ biến Luật 

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

chính quyền địa phương. 

- Phòng Công chức, viên chức chủ trì tham mưu triển khai, phổ biến Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

c) Thời gian thực hiện: Trước khi Luật có hiệu lực thi hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở tiến độ 

triển khai Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định. 

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung 02 Luật sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh 

vực ngành Nội vụ mới được ban hành tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

- Các phòng được giao chủ trì thực hiện các nội dung tại kế hoạch có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các 

nhiệm vụ được giao. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, ĐV thuộc và trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, LTMH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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