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KẾ HOẠCH
Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông qua
tại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng Phổ
biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các Luật mới được Quốc
hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế
hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Luật mới được Quốc hội
khóa XV thông qua Kỳ họp thứ 3 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng
vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; cụ thể như: Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện
ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động.
b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang, người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp
hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia
phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.
2. Yêu cầu
a) Các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt phải linh
hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; có
trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trên trang thông
tin điện tử PBGDPL gắn với thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; khai thác
triệt để các ứng dụng, phần mềm... để PBGDPL. Tăng cường các hoạt động
thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối
thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động, linh
hoạt áp dụng cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả.
b) Quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội
đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành; tăng cường
kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
c) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện; vai trò,
trách nhiệm của Hội đồng PHPBGDPL các cấp, các cơ quan thường trực của
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Hội đồng và tổ chức pháp chế; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối
hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác này.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến: các Luật mới được Quốc hội Khóa XV
thông qua tại Kỳ họp thứ 3 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
a) Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng
PHPBGDPL tỉnh).
b) Phối hợp thực hiện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (là thành
viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh); Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; các cơ
quan, đơn vị liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.
d) Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Cấp huyện triển khai thì Báo cáo viên
cấp huyện thực hiện (hoặc Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh khi Hội đồng
PHPBGDPL cấp huyện có nhu cầu mời triển khai).
2. Biên soạn tài liệu đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử phục vụ công
tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
a) Chủ trì thực hiện: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương; các cơ
quan, đơn vị các cấp (theo chức năng quản lý Nhà nước).
b) Phối hợp thực hiện: Hội đồng PHPBGDPL các cấp; các cơ quan, đơn
vị liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
3. Các cấp, các ngành và địa phương: thực hiện đồng bộ công tác tuyên
truyền, PBGDPL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình
thực tiễn, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung mới của Luật
bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm
thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự
nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế
hoạch tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan đơn
vị mình bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả phù hợp theo quy định về phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Ninh Thuận chủ trì, phối hợp tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội
dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản Luật; tăng cường thời
lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung cơ bản
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của các văn bản Luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của Đài, để mọi người
biết thực hiện.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì,
phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường,
cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, chỉnh lý nội dung, chương trình, biên soạn
sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học trong nhà
trường, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật mới.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trịxã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật mới có
liên quan cho toàn thể hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; vận động đoàn viên, hội 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. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi
hành án dân sự, Cục Thuế tỉnh và các tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức
quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung của các văn bản Luật mới có liên quan
trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.
6. Giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh)
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế
hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp (cơ quan Thường
trực Hội đồng PHPBGDPL Trung ương) theo quy định.
Quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan,
đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng
dẫn, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam (BTP); (để b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- TT. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Hội luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- Cục THADS tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, các Phòng và Trung tâm;
- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

