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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý II năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-HĐPH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng triển khai các văn bản 

pháp luật quý I năm 2020. 

Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả những quy định của các văn bản pháp 

luật mới được ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

trên địa bàn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao 

Bằng ban hành Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật quý II năm 2020. Cụ 

thể 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 mới ban hành được kịp thời trên địa bàn thành phố. 

 - 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 đơn vị, tổ chức trong việc triển khai các văn bản pháp luật với những 

nội dung công việc cụ thể. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai các văn bản pháp luật bảo đảm đúng nội dung, ngắn gọn, dễ 

hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian quy định. Hình thức tuyên truyền 

cần đa dạng, phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa phương. Gắn công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

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

ngành trong việc tổ chức triển khai, thực hiện.  

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

bộ, thống nhất, có phân tích mở rộng, liên hệ phù hợp với thực tiễn ở địa phương. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  

 1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

 - Luật Thi hành án hình sự; 
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 - Luật Đầu tư công; 

 - 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;   

 - Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; 

 - Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

 - Công văn số 5235/TCT-DNNCN ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Tổng 

cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản. 

 2. Hình thức thực hiện 

 Lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phong phú, đa dạng, tiết kiệm, 

phù hợp với thực tế của mỗi đơn vị, địa phương. Có thể lồng ghép với các 

chương trình khác để triển khai pháp luật đến với mọi người dân. 

 Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp thành phố đến cơ sở 

như: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Trang thông tin điện tử, hệ thống loa 

truyền thanh của cơ sở,.... 

 3. Thời gian thực hiện 

 Các đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong phạm vi quản lý của cơ 

quan, đơn vị trong tháng 4, 5, 6 năm 2020. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

Giao cho phòng Tư pháp là cơ quan thường trưc̣ của Hội đồng  Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các phòng, ban, đơn vị Thành phố và UBND 11 phường, xã 

- Các phòng, ban, đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp tuyên truyền cho cán 

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị theo nội dung kế hoạch đề ra. 
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- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố thực hiện tuyên truyền nội 

dung các văn bản pháp luật trên qua chương trình truyền thanh của Thành phố. 

- UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức phù hợp 

tuyên truyền các văn bản pháp luật quý II phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  

3. Kết quả tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật các đơn vị báo cáo 

về Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố qua phòng Tư 

pháp trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này các sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước được giao trong năm 2020 hoặc các nguồn xã hội hóa khác (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý II 

năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao 

Bằng./. 

 
Nơi nhận:      

- Sở Tư pháp; 
- TT. Thành ủy, HĐND TP;   

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND 11 xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Quốc Trung 
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