
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 
 

Số: 39/KH-UBND 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phường Trần Phú, ngày 18 tháng 9  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết  

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 trên địa bàn phường 

 

Thực hiện Kế hoạch 375/KH-HĐ ngày 17/8/2020 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh; Kế hoạch số 07/KH-HĐ ngày 14/9/2020 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố. UBND phường Trần Phú xây dựng 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 9 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Sở Tư pháp và UBND 

thành phố tại Kế hoạch số 375/KH-HĐ của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Kế 

hoạch số 07/KH-HĐ ngày 14/9/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Luật, Nghị quyết 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương đối với công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, kịp thời đưa các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

thông qua đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

thông qua phải được triển khai kịp thời với nội dung và hình thức thực hiện thiết 

thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn phường và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

- Xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của địa phương trong tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực trong triển khai, thực hiện.  

II. NỘI DUNG  

1. Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

 Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 gồm: Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.  

2. Các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 9, trọng tâm là: Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 

08/06/2020 về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam 

và Liên minh Châu Âu; Nghị quyết số 103/2020/QH14 ngày 08/06/2020 về phê 

chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là 

Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu; Nghị quyết số 

104/2020/QH14 ngày 08/06/2020 về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức 

Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức; Nghị quyết số 107/2020/QH14 

ngày 10/06/2020 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy 

định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 

28/2016/QH14 ngày 11/11/2016; Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 

về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết số 

120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/06/2020 

về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em. 

III. HÌNH THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Công chức Tư pháp tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua 

tại kỳ họp thứ 9 

- Công chức Tư pháp phối hợp với các công chức chuyên môn và đoàn thể 

phường thực hiện nhiệm vụ. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020 hoặc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 

trên 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội 

khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

- Công chức Tư pháp phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội đăng tải toàn 

văn các Luật, Nghị quyết trên Cổng, Trang thông tin điện tử của UBND phường - 

Thời gian thực hiện: Tháng 9 - Tháng 10/2020.  

- Phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các 

Luật, Nghị quyết - Thời gian thực hiện: Quý IV/2020. 

- Tham mưu tổ chức quán triệt, phổ biến các Luật, Nghị quyết cho cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương lồng ghép trong các cuộc họp - Thời gian thực 

hiện: Từ quý IV/2020.  
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- Tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các Luật, Nghị quyết cho đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật - Thời gian thực hiện: Quý 

IV/2020. 

- Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội xây dựng đề cương, tài liệu, bản 

tin tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết - Thời gian thực hiện: Quý 

IV/2020. 

- Phối hợp với cơ quan cấp trên và các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các Luật, Nghị quyết qua hệ thống truyền thanh cơ sở - Thời gian thực 

hiện: Từ tháng 9/2020.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

- Công chức Tư pháp tham mưu xây dựng Kế Hoạch tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Triển 

khai thực hiện kịp thời, phối hợp với các công chức chuyên môn và đoàn thể 

phường có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Mục III Kế hoạch này và tổng hợp 

kết quả, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/10/2020 (lồng ghép trong báo 

cáo kết quả công tác PBGDPL năm). 

- UBMTTQ phường chỉ đạo các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết. 

- Công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với công chức Tư pháp xây dựng 

các tin, bài, chương trình tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết đến với cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa 

bàn phường. 

- Công chức Kế toán - ngân sách tham mưu UBND phường tự bảo đảm từ 

nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL năm 2020 theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 của UBND phường Trần Phú./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Ban Thanh tra Nhân dân phường; 

- Các đoàn thể phường; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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