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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     /KH-UBND 

 

Quyết Thắng, ngày      tháng    năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật mới được Quốc hội 

nước CHXHCNVN thông qua năm 2020 và một số văn bản pháp luật liên 

quan đến tình hình thực tiễn của địa phương  

 

Thực hiện kế hoạch số 979/KH-UBND ngày 14/05/2020 của Hội đồng 

PBGDPL thành phố Lai Châu về tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật một số văn bản Luật mới được Quốc hội nước CHXHCNVN 

thông qua năm 2020 và một số văn bản pháp luật; 

UBND phường Quyết Thắng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến một số văn bản Luật được Quốc hội nước CHXHCNVN thông 

qua năm 2020 và một số văn bản pháp luật khác với những nội dung sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng một số Luật mới được Quốc hội 

nước CHXHCNVN thông qua năm 2020 và có hiệu lực thi hành, đảm bảo kịp 

thời, đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân trên địa bàn phường. 

Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL và triển khai thực hiện các văn bản 

Luật tại đơn vị được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ bằng nhiều 

hình thức đa dạng. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL 

trên địa bàn phường, tạo chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trong thi hành pháp luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020; 

- Luật Dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020; các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn có liên quan cùng một số nội dung quy định về nghĩa vụ 

quân sự năm 2020;  

- Nghị định 91/2019 NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai 

có hiệu lực từ 05/01/2020; 

- Nghị định 40/2019 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.   

- Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân 

sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 



2 

 

  

- Một số văn bản pháp luật khác cần thiết có ảnh hưởng trực tiếp, tác động 

đến tình hình thực tiễn của địa phương. 

2. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị 

2.1. Hình thức: Tổ chức Hội nghị tập trung.  

2.2. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; 

- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường;  

- Lãnh đạo Công an, trạm Y tế phường và Lãnh đạo các trường: Mầm non 

Hoa Ban, Tiểu học Quyết Thắng, THCS Quyết Thắng; 

- Cán bộ, công chức, bán chuyên trách phường; 

- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP số 9, Trưởng các bản; 

- Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố các tổ dân phố, bản; 

- Chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể tổ dân phố, bản; 

- Người có uy tín tại các TDP, bản; 

- Tổ trưởng, thành viên các tổ hòa giải TDP; bản; 

- Phóng viên Đài truyền thanh thành phố. 

2.3. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tháng 10/2020 (có Giấy mời sau). 

Địa điểm: Nhà văn hóa đa năng phường Quyết Thắng. 

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Sử dụng nguồn kinh phí phổ biến giáo dục 

pháp luật được giao hàng năm của UBND phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Tư pháp: Tổng hợp các nội dung tuyên truyền; tham mưu tổ 

chức thực hiện chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình, cơ sở vật chất tổ 

chức Hội nghị, tham mưu soạn thảo nội dung tuyên truyển Luật quản lý thuế số 

38/2019/QH14. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả với lãnh đạo UBND 

phường và phòng Tư pháp thành phố theo quy định, chủ trì đôn đốc các bộ phận 

chuyên môn tham mưu chuẩn bị các nội dung bài giảng để tổ chức tuyên truyền. 

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch (đ/c Trần Thị Tình) Chuẩn bị các nội dung 

tuyên truyền- Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành 

án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3. Công chức Địa chính - Đất đai: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền thuộc 

lĩnh vực được giao: Luật Đất đai 2013; Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 

05/01/2020 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 
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các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình giải quyết các thủ tục hành chính 

lĩnh vực đất đai, … 

4. Công chức Địa chính - Môi trường: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền 

thuộc lĩnh vực được giao: Luật bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 40/2019/NĐ-CP. 

5. Giao đ/c Vàng Văn Muôn phó ban chỉ huy quân sự phường tuyên truyền - 

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và một số nội dung quy định về nghĩa vụ quân 

sự năm 2020. 

6. Trạm y tế phường:  Quyết định số 05/2020 ngày 21/01/2020 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành quy định thjc hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các nội dung tuyên truyền về Luật vệ sinh 

an toàn thực phẩm 2010; Công tác phòng chống dịch bệnh covit 19; 

7. Giao công chức Văn hóa - Xã hội: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch tới 

toàn thể Nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh không dây phường.  

8. Công chức Kế toán - Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, sử dụng nguồn 

kinh phí được giao để thực hiện các nội dung kế hoạch theo quy định. 

9. Các bộ phận chuyên môn khác thuộc UBND phường căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được phân công phụ trách có trách nhiệm tham gia phối hợp với bộ 

phận Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện, tham dự đầy đủ Hội nghị. 

10. Tổ trưởng TDP số 9, Trưởng các bản thông báo rộng rãi nội dung Kế 

hoạch này để các đại biểu trong bản nắm được, tham dự đầy đủ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật 

mới được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua của UBND phường Quyết 

Thắng năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp thành phố;  

- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Cán bộ, công chức, bán chuyên trách phường; 

- Các đ/c Bí thư các Chi bộ;  

- Tổ trưởng TDP số 9, Trưởng các bản; 

- Tổ trưởng tổ BVDP các TDP, bản; 

- Ban công tác mặt trận các TDP, bản; 

- Thôn đội trưởng các TDP, bản; 

- Người có uy tín tại các bản; 

- Tổ trưởng, thành viên các tổ hòa giải TDP, bản; 

- Lưu: VT, TP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Toàn 
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