
 

KẾ HOẠCH 

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

được Quốc hội thông qua và một số văn bản quy phạm pháp luật của  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu mới được ban hành 

 

Căn cứ Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 05/02/2022 của UBND thành 

phố Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của 

một số Luật mới được Quốc hội thông qua, một số văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu mới được ban hành tới toàn 

thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên 

trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường và Nhân 

dân trên địa bàn thành phố Lai Châu.  

Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được 

tuyên truyền, phổ biến.  

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực 

được tuyên truyền, phổ biến trong kế hoạch.  

2. Yêu cầu 

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu 

quả, trong đó cần tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn 

mạnh những điểm mới, quan trọng của Luật và các văn bản dưới Luật. Đồng 

thời phải gắn với việc thi hành pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo tính nghiêm 

túc, đồng bộ, đúng kế hoạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ trong kế hoạch chủ 

động phối hợp, tổ chức triển khai đảm bảo về nội dung, thành phần, thời gian 

thực hiện.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ 

 
Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày     tháng     năm 2022 
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1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và danh mục chỉ tiêu thống kê quốc 

gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án 

dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy 

định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

7. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định 

chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

8. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực từ ngày 28/01/2022 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

9. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh, có hiệu lực từ ngày 15/04/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

10. Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về ban hành quy 

định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ năm thông 

qua ngày 10/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

(Nội dung toàn văn các văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử thành phố Lai Châu tại mục phổ biến giáo dục pháp luật). 
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2. Thành phần, thời gian, địa điểm 

2.1. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;  

- Các Báo cáo viên pháp luật thành phố theo Quyết định số 50/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu. 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố; Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch các xã, phường;  

- Đại diện Lãnh đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn thành phố; 

- Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng vắng, Phó đi thay);  

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố.  

2.2. Thời gian: Thời gian tổ chức Hội nghị 02 ngày, dự kiến trong tháng 

5 năm 2022 (thời gian cụ thể có giấy mời sau). 

2.3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa thành phố Lai Châu (Số 

68, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 07, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu). 

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

thành phố và UBND các xã, phường 

Sau khi kết thúc Hội nghị, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch này tới toàn thể đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân bằng 

hình thức phù hợp đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức Hội nghị tại thành phố được giao tại Quyết định số 

2667/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và thực hiện thanh quyết toán 

theo quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố lựa 

chọn nội dung, chương trình, chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện khác để tổ 

chức hội nghị tại thành phố; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển 

khai Kế hoạch.  

2. Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực thành phố 

Lai Châu - Tam Đường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Văn hóa & Thông tin 
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phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, bài 

giảng, giảng viên và các điều kiện khác để tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực tại Hội nghị. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị hội trường, tăng âm, loa 

đài phục vụ Hội nghị và đăng tải nội dung các văn bản pháp luật trong kế hoạch 

lên Trang thông tin điện tử thành phố. 

4. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố cử đại diện lãnh đạo tham gia 

đầy đủ, đảm bảo về thành phần, số lượng và thời gian quy định. Riêng đối với 

các đơn vị trường học đề nghị phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố sao gửi kế 

hoạch, giấy mời và đôn đốc, kiểm tra thành phần dự tại Hội nghị. 

5. Trung tâm Y tế thành phố cử viên chức y tế và chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Hội nghị. 

6. UBND các xã, phường cử cán bộ, công chức theo thành phần; gửi giấy 

mời tới các tổ dân phố, bản và đôn đốc kiểm tra thành phần dự tại Hội nghị. 

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

Luật mới được Quốc hội thông qua và một số văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu mới được ban hành. Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố yêu cầu và đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Thành uỷ, HĐND thành phố (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tiến 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
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