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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 157/BTPPBGDPL ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn
tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ
4, Quốc hội khóa XIV;
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-HĐ, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang về triển khai thi hành các
Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ
họp thứ 4 thông qua.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHPBGDPL)
huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông
qua, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a) Việc triển khai thi hành các văn bản luật sẽ tạo điều kiện cho các
phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn
huyện kịp thời nắm bắt quy định của các Luật, Nghị quyết mới ban hành. Qua
đó, giúp công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao.
2. Yêu cầu:
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch đề ra, công tác triển khai thi hành
được xác định về mặt thời gian, nội dung triển khai (Được xây dựng chi tiết tại
các lần triển khai cụ thể) và phương pháp thực hiện nhằm tạo hiệu quả và điều
kiện cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn trong việc tổ chức thực hiện. Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật
phải được thực hiện bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp với từng đối
tượng cụ thể.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Nội dung triển khai:
Các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật

Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (Sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ở nước ngoài và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín
dụng.
2. Các bước tiến hành:
a) Công tác chuẩn bị:
- Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện)
chuẩn bị đề cương và tài liệu phục vụ cho công tác triển khai.
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện được giao quản lý ngành, lĩnh vực
có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các văn bản luật nêu trên có trách nhiệm
cử Báo cáo viên triển khai các văn bản luật.
b) Công tác triển khai:
- Hội đồng PHPBGDPL huyện:
+ Tổ chức triển khai 02 đợt gồm 06 văn bản luật.
+ Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2018.
- Cơ quan chuẩn bị nội dung triển khai:
* Đợt 1:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai Luật Quản lý nợ công.
- Phòng Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ
quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện
Châu Thành triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín
dụng.
* Đợt 2:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Luật Lâm nghiệp
và Luật Thủy sản.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai Luật Quy hoạch.
3. Đối tượng được triển khai:
a) Cấp huyện:
Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng
Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành viên Hội đồng
PHPBGDPL huyện (Tùy theo nội dung sẽ có thư mời cụ thể).
b) Xã, thị trấn:
Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và công chức cấp xã, thị trấn có liên
quan (Tùy theo nội dung sẽ có thư mời cụ thể).
c) Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện:
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Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện căn cứ tình hình thực tế tại cơ
quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai đến đối tượng
là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và bằng nhiều cách thức
thiết thực, hiệu quả triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
4. Công tác sơ kết, tổng kết: Quá trình triển khai thi hành các văn bản
luật nói trên sẽ gắn với công tác sơ kết, tổng kết năm của từng cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
a) Phòng Tư pháp huyện (Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL)
chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức triển khai
và thực hiện Kế hoạch này.
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Hội đồng PHPBGDPL tỉnh triển khai các văn
bản luật nêu trên có trách nhiệm tổ chức triển khai, đồng thời, báo cáo tiến độ thực
hiện về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh để theo
dõi, tổng hợp.
b) Thành viên Hội đồng PHPBGDPL là thủ trưởng các phòng, ban, ngành,
đoàn thể huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình
thực tế tại cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đến đối
tượng là cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và bằng nhiều cách thức thiết
thực, hiệu quả triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân và báo cáo kết
quả thực hiện về Phòng Tư pháp theo quy định.
c) Đài Truyền thanh huyện tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các
chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến nội dung các văn bản luật nêu trên
đến cán bộ, công chức, viên chức và ra Nhân dân.
d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện theo kinh phí được cấp cho Hội
đồng PHPBGDPL huyện. Riêng thành viên của Hội đồng PHPBGDPL huyện là
các ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện theo
kinh phí được phân cấp theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông
qua, của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh
về Phòng Tư pháp huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện) để
tổng hợp, báo cáo, đề xuất Hội đồng PHPBGDPL huyện chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng PBGDPL);
- TT: HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Tư pháp các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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