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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 huyện 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, Văn bản số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23/7/2020 của Bộ Tư 

pháp về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển 

khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Văn bản 

số 375/KH-HĐ của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện ban hành 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 

huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản 

số 2679/BTP-PBGDPL và của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại Văn bản số 

375/KH-HĐ; 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 huyện. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL huyện 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 huyện. 

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, địa bàn, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, 

địa phương và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện. 

- Xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 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  
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1. Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 phù 

hợp với địa phương được lựa chọn để tuyên truyền 

 Gồm: 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 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 

phù hợp với địa phương được lựa chọn để tuyên truyền 

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 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. Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai 

thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 9 

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ngành được phân công chủ trì tham mưu 

triển khai các Luật, Nghị quyết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có liên 

quan; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: đầu tháng 9/2020. 

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

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

2.1. Đăng tải toàn văn các Luật, Nghị quyết trên Cổng, Trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương 
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- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa – Thông tin; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020.  

2.2. Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết cho các ngành, địa phương 

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành được phân công chủ trì tham 

mưu triển khai các Luật, Nghị quyết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có liên 

quan; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020; năm 2021. 

2.3. 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 cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2020.  

2.4. Bồi dưỡng, tập huấn các Luật, Nghị quyết cho đội ngũ Báo cáo 

viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020. 

2.5. Xây dựng đề cương, tài liệu, ấn phẩm, bản tin tuyên truyền, phổ 

biến các Luật, Nghị quyết 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; các phòng, ngành được phân công chủ 

trì tham mưu triển các Luật, Nghị quyết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế 

hoạch; UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020. 

2.6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền thanh, truyền hình,..) 

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2020.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 
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1.1. Phòng Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện hướng dẫn, đôn đốc, 

theo dõi, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Tư 

pháp và UBND huyện theo quy định.  

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Mục 

III Kế hoạch này. 

1.2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị 

trấn 

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại 

Mục III Kế hoạch này; bảo đảm nguồn lực (kinh phí, cơ sở vật chất,…) để tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình; báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của 

cơ quan, đơn vị, địa phương đến Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội 

đồng phối hợp PBGDPL huyện để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp và UBND 

huyện theo quy định.  

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Đăng tải toàn văn các Luật, Nghị quyết lên 

Cổng thông tin điện tử huyện; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đăng tải trên 

các Trang thông tin điện tử của địa phương, đồng thời tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Bố trí chuyên trang, chuyên 

mục phù hợp, thường xuyên có 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 huyện. 

1.3. Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các Luật, 

Nghị quyết tại ngành, cơ quan đang công tác. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trong tham mưu Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tuyên truyền 

các Luật, Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

2. Chế độ báo cáo 

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 của các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện và UBND các xã, thị trấn gửi Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 

(qua Phòng Tư pháp) trước ngày 20/10/2020 (lồng ghép trong báo cáo kết quả 

công tác PBGDPL năm) để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp. 

3. Kinh phí thực hiện 
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Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 của cấp nào do ngân sách cấp đó quyết 

định. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến  

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (qua Phòng Tư pháp) để được hướng 

dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         PHỤ LỤC 

Phân công tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật,  

UBND HUYỆN CAN LỘC 

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 07/KH-HĐ ngày 03/9/2020 

 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện) 

 

Số TT Tên Văn bản 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

ngành cấp huyện, 

UBND cấp xã, các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

2.  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
Tòa án nhân 

dân huyện 

Viện kiểm sát 

nhân dân huyện và 

các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có 

liên quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

3.  Luật Thanh niên Phòng Nội Vụ 

Huyện đoàn; các 

cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

4.  Luật Doanh nghiệp 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có 

liên quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

5.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật Đê điều  

Phòng Nông 

nghiệp và phát 

triển nông 

thôn 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

6.  Luật Đầu tư 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

7.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng  

Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

8.  
Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư 

 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

9.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Quốc hội 
Phòng Nội Vụ 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III 

 năm 2020 
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10.  

Nghị quyết số 102/2020/QH14 

phê chuẩn Hiệp định Thương 

mại tự do giữa CHXHCN Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III  

năm 2020 

11.  

Nghị quyết số 103/2020/QH14 

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 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên 

quan 

Từ quý III  

năm 2020 

12.  

Nghị quyết số 104/2020/QH14 

về việc gia nhập Công ước số 

105 của Tổ chức Lao động quốc 

tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức 

Liên đoàn lao 

động huyện 

Phòng Lao động, 

Thương binh và xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

có liên quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

13.  

Nghị quyết số 107/2020/QH14 

về kéo dài thời hạn miễn thuế sử 

dụng đất nông nghiệp được quy 

định tại Nghị quyết số 

55/2010/QH12 về miễn, giảm 

thuế sử dụng đất nông nghiệp đã 

được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Nghị quyết 

28/2016/QH14ngày 11/11/2016 

Chi cục thuế 

khu vực Hồng 

Lĩnh - Can 

Lộc 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch, Phòng 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn; các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

có liên quan 

Từ quý III 

 năm 2020 

14.  

Nghị quyết số 116/2020/QH14 

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 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Chi cục thuế khu 

vực Hồng Lĩnh - 

Can Lộc, các cơ 

quan, đơn vị, địa 

phương có liên 

quan.  

 

 

Từ quý III 

 năm 2020 

15.  

Nghị quyết số 121/2020/QH14 

về tiếp tục tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại trẻ em 

Phòng Lao 

động, thương 

binh và xã hội 

Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có 

liên quan 

Từ quý III  

năm 2020 
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