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KE HOACH 
Tuyên truyn, phô biên các Lut, Nghj quyêt thrçrc 

Quôc hi khóa XIV thông qua ttii  k h9p thir 7 

Can cir K hoch s 180/KH-UBND ngày 21/8/2019 cüa UBND tinh ye 
vic to chüc tuyên truyên, phô biên các Lust,  Nghj quyêt duc Quôc hi khóa 
XIV thông qua tui kST h9p thu 7; 

Can cü Quyt djnh s 3865/QD-SKHDT ngày 23/8/2017 cüa Giám dc 
Sâ Kê hotch và Dâu tu v ban hành Kê hotch triên khai thirc hin Chizcxng 
trinh phô biên, giáo diic pháp 1ut giai dotn 2017 - 2021; 

Sx K hoach và Du tu xây dirng K hotch tuyên truyn, ph bin cá 
Lust, Nghj quyêt dugc Quôc hi khóa XIV thông qua tti kSr hçp thir 7 nhu sau 

I. MUC JJICH, YEU CAU 

1. T chüc tuyên truyn, ph bin dy dü, kjp thxi, nghiêm tue các Lut, 
Nghj quyêt duçyc thông qua tti kr h9p thir 7, Quôc hôi khóa XIV nhäm dam báo 
quyên duçic thông tin ye pháp luât cüa can b, cong chüc, gop phân nâng cao 
chat lugng, hiu qua cong tác phô biên, tuyên truyên, giáo d1ic pháp 1ut, phiic 
vii kjp thii cac nhim v1i chinh trj cüa ccx quan. 

2. Xác dinh trách nhiêm, phát huy vai trO và tInh chü &ng cüa các phông, 
ban trong cOng tác tuyên truyên, phô biên các van ban LuQt, Nghj quyêt lien 
quan den linh v1rc, nhim v11 cong tác cüa các phông, ban chuyên mon. 

3. Bão dam tit kim, hiêu qua, phü hçxp vâi dc thu nhim vv chInh trj cüa 
ccx quan và cüa các phông, ban chuyên mon. 

II. NQI DUNG NHWM VU 
T chüc tuyên truyn các Lust,  Nghj quy& thrçc Quc hi khóa XIV 

thông qua tii ki h9p thur 7 có lien quan trirc tiêp den thrc hin nhim v11 chInh 
trj cüa S&, ciu the: 

1. Tuyên truyn, phô biên các Lut 

- Luât Quãn l thuê; 

- Lut Du tu cOng nàm 2019; 

- Lut phông, chng tác hai  cña ruçxu, bia; 

2. Tuyên truyn, phô biên các Nghj quyêt 

- Nghj quy& v Chuo'ng trInh xây dirng lut, pháp 1nh näm 2020, diu 
chinh Chucmg trInh xây dirng lut, pháp lnh nAm 2019; 
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- Nghj quy& phê chun quy& toán ngân sách nhà nithc nàm 2017; 

- Nghj quyt v hoit dng chat vn ti ki h9p thu 7, Quc hi khóa XIV; 

- Nghj quyt v tip tiic hoàn thin, nâng cao hiu lirc, hiu qua thirc hin 
chInh sách, pháp 1ut ye quy hoch, quân l sü ding dat dai tai  do thj; 

- Nghj quyt v Chumig trInh giám sat cüa Quc hi nãm 2020; 

- Nghj quy& kS'  h9p thu 7, Quc hi khóa XIV. 

III. TO CHtC THI1J'C HIN 

1. Tnr&ng các phông thuc S t chüc tuyên truyên, phô bin các ni dung 
cüa Ké hoich nay den toàn the can b, cong chüc, nguii lao dng thuc dn vj 
thông qua các hOi  nghj cüa phOng dê thông nhât triên khai thirc hin. 

- Thii gian thirc hin: Qu IV/20 19 và các nàm tip theo. 

2. Thanh tra sâ tng hçip các file van bàn Lut, Nghj quyt nêu trên gi.ri 
Van phông däng tâi toàn b ni dung các Lut, Nghj quyêt len trang thông tin 
din tir cüa S dê toàn b cong chüc, nguui lao dng trong S nghiên ciru thirc 
hiên. 

- Thôi gian thicc hin: Tháng 9/2019. 

3. Phông Tng hçp chü trI, phi hçp vui các dn vj lien quan chun bj ni 
dung, tài lieu tp huân Lut Dâu tu cong 2019; phôi hp vâi Van phông tham 
muu cho Giám dôc to chirc hi nghj tp huân Lust  Dâu tu cong 2019 choi 
ngü can b, cong chirc cüa các sâ, ban, ngành cap tinh và UBNID cap huyn i? 
dja bàn tinh. 

- Thñ gian thirc hin: Qu IV/2019. 

4. Can c1r các nhiêm vii duçc giao, yêu câu Tru&ng các phông triii 
thçrc hin, báo cáo kêt qua cong tác tuyên truyên, phô biên các Van bàn quy 
phim pháp 1ut, Nghj quyêt theo Kê hoach nay giri ye Thanh tra sâ trithc ngày 
10/11/2019 de tong hcip, báo cáo Chü tjch UBND tinh./. 

Noinhân: 
- Chü tjch UBND tinh (dé báo cáo); 
- Sâ Tu pháp (dé tong hçp); 
- Các d/c Lãnh dto s; 
- Các phông thuc S; 
- Trang TTDT S (dang tái); 
- Luu: VT, TTr. 

 

Hoàng Van Hung 
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