ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Số: 979 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Lai Châu, ngày 15 tháng 05năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai một số Luật mới được
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua
và một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới được ban hành
Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành
phố Lai Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây
dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. UBND thành phố
xây dựng Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai một số luật mới được
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua và
một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới được ban hành.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức quán triệt một số luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua và một số văn bản Quy phạm pháp
luật của tỉnh mới được ban hành góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp
hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp
Nhân dân địa bàn thành phố Lai Châu.
- Việc phổ biến pháp luật gắn với triển khai thi hành đảm bảo nghiêm túc,
đồng bộ, đúng Kế hoạch và phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung
1.1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 và
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.
1.2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật
Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.
1.3. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.
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1.4. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019 và
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.
1.5. Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13/6/2019 và
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.
1.6. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 ban hành quy
định về thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên
địa bàn tỉnh Lai Châu.
1.7. Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy
định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
1.8. Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 Quy định hệ số
điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
(Nội dung toàn văn các văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
thành phố Lai Châu, mục phổ biến giáo dục pháp luật).
2. Tổ chức Hội nghị cấp thành phố
2.1. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
a. Hình thức: Tổ chức Hội nghị tập chung
b. 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 (mỗi cơ quan, đơn
vị cử một lãnh đạo và một chuyên viên);
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường;
- Công chức 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 Đài truyền thanh thành phố.
c. Thời gian: Thời gian tổ chức Hội nghị 02 ngày, dự kiến quý II năm 2020
(thời gian cụ thể có giấy mời sau).
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d. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa thành phố Lai Châu (số 68,
đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu).
3. Kinh phí: Sử dụng kinh phí do UBND thành phố giao cho phòng Tư
pháp thành phố thực hiện năm 2020.
4. Tổ chức Hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã,
phường
Sau khi Hội nghị cấp thành phố được tổ chức các cơ quan đơn vị, đoàn thể
thành phố và UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quản lý của
cơ quan, đơn vị mình xây dựng Kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai
một số luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
XIV thông qua và một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới được ban
hành, đã có hiệu lực thi hành, tại mục 1 phần II của kế hoạch này tời toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tại
thành phố đảm bảo theo Kế hoạch.
2. Phòng Tư pháp
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND thành phố xây
dựng kế hoạch, duyệt nội dung, chương trình, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo
cáo kết quả triển khai Kế hoạch.
3. Các cơ quan, đơn vị thành phố: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng
Giáo dục - Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Chi cục thuế khu vực thành phố Lai
Châu - Tam đường, phòng Y tế, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên
và môi trường, phòng Nội vụ phối hợp với phòng Tư pháp thành phố chuẩn bị
nội dung, bài giảng, giảng viên và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức triển khai
Hội nghị.
4. Văn phòng HĐND - UBND thành phố
Phối hợp với phòng Tư pháp 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 này lên
Trang thông tin điện tử thành phố.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố: Bố trí cử cán
bộ, công chức, viên chức theo thành phần đến dự Hội nghị.
6. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố: Đề nghị phòng Giáo dục - Đào
tạo gửi giấy mời tới các trường trên bàn thành phố và đôn đốc kiểm tra thành
phần dự Hội nghị.
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7. UBND các xã, phường: Bố trí 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.
Trên đây là Kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai một số luật
mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông
qua và một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới được ban hành. Đề
nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các
xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT. Thành uỷ, HĐND, 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. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân
thành phố Lai châu
Ngày ký: 15-05-2020
14:55:47 +07:00

Lương Chiến Công
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