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KẾ HOẠCH 

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

tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV  

 

Thực hiện Kế hoạch số 998/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, 

triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật 

dịp Tết Tân Sửu 2021,  

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, 

Nghị quyết, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, có hiệu quả các Luật, Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cho công chức, viên chức và 

người lao động; tập trung triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong dịp cao điểm đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; góp phần nâng 

cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động và nhân dân. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với việc tổ chức triển khai thi hành 

các văn bản luật thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao. Tăng cường sự chỉ đạo của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và thi hành các văn bản 

luật thuộc lĩnh vực quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên 

chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao ý thức 

phục vụ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị; đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, Nghị quyết 

mới được ban hành được kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu; trong đó, tập 

trung phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới, những điểm được sửa đổi, 

bổ sung. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới 

ban hành 

Các văn bản được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã 

thông qua 07 Luật và 13 Nghị quyết, cụ thể: 

- Luật Bảo vệ môi trường; 



- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Luật Thỏa thuận quốc tế; 

- Luật Cư trú; 

- Luật Biên phòng Việt Nam. 

2. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản 

lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 tươi vui, lành mạnh,an toàn, tiết kiệm… Công chức, viên chức khi thực thi 

công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự tuân thủ, chấp hành 

pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 tập trung vào 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự, an 

toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 

chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; phòng 

cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; tăng cường quản lý phòng, chống 

và xử lý nghiệm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/ NĐ-CP ngày 17/11/2020 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, kém 

chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực 

phẩm; bảo vệ di sản văn hóa, quản lý đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải 

trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong và sau dịp Tết… 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế 

giới với nhiều biến thể mới, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh 

giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây 

lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt 

buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh tại cơ quan, 

đơn vị và địa phương. 

3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến 

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật mới ban hành trên 

Trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị; các hình thức 

phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ 

dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng khi có nhu cầu. 

- Chỉ đạo, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 

quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành 

trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 



- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho 

người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực văn 

hóa và thể thao. 

- Cử công chức, viên chức có liên quan tham gia Hội nghị giới thiệu văn bản 

quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 

bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế 

hoạch này, đồng thời tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả theo định kỳ, kế hoạch 

hoặc đột xuất khi có chỉ đạo, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật mới lên 

trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao, bảo đảm thông tin có hệ thống, 

đầy đủ, toàn diện, kịp thời; dễ dàng tra cứu và hiệu quả. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới ban hành và chỉ đạo triển khai, thực 

hiện có hiệu quả các văn bản liên quan tại đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Văn phòng Sở) để xem 

xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (VBĐT); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở (VBĐT); 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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