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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai, phổ biến các văn bản luật được  

Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; đồng thời, trên cơ 

sở Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2017, 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản luật mới đến cơ quan, ban 

ngành, các cấp; đồng thời, xác định nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc 

tổ chức triển khai 03 văn bản luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 

thông qua.  

2. Yêu cầu 

a) Việc triển khai, phổ biến các văn bản luật phải đảm bảo nội dung cơ 

bản, nhấn mạnh những điểm mới, sửa đổi, bổ sung của các quy định pháp luật; 

cần vận dụng, liên hệ thực tiễn ở ngành, lĩnh vực, địa phương để nội dung phổ 

biến được phù hợp, sinh động và thiết thực; 

b) Công tác triển khai, phổ biến các văn bản luật phải được tiến hành kịp 

thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; hình thức, phương 

pháp tuyên truyền, phổ biến đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, tập trung 

lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả ra nhân dân. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Luật Đấu giá tài sản 

a) Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều; có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2017; 

b) Nội dung cần tập trung phổ biến: Những quy định về nguyên tắc, trình 

tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ 

đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi 

thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.  
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2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  

a) Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều; có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

b) Nội dung cần tập trung phổ biến: Những quy định về quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; 

quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín 

ngưỡng, hoạt động tôn giáo.  

3. Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư  

a) Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư gồm 2 điều; có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; 

b) Nội dung cần tập trung phổ biến:  

- Những quy định về bổ sung điểm g “Kinh doanh pháo nổ” vào khoản 1 

Điều 6 của Luật; 

- Những quy định về thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Sở Tư pháp: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ 

biến 03 văn bản luật nêu trên; chuẩn bị đề cương, tài liệu và phối hợp với cơ 

quan, đơn vị có liên quan phân công Báo cáo viên chịu trách nhiệm triển khai, 

phổ biến các văn bản luật nêu trên. 

+ Đối tượng tham dự Hội nghị: Cấp thành phố (Đại diện lãnh đạo Văn 

phòng Thành ủy, các Ban Xây dựng đảng thuộc Thành ủy; Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội; Văn phòng Hội đồng nhân dân, các Ban thuộc Hội đồng nhân 

dân; sở, ban ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức pháp chế các sở, ban 

ngành, doanh nghiệp Nhà nước; các cơ quan đại diện doanh nghiệp; thành viên 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật). Cấp 

quận, huyện (Đại diện lãnh đạo Quận ủy, Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban 

nhân dân; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Tư pháp và 

các phòng, ban có liên quan); 

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017 (giao Sở Tư pháp - Cơ quan 

Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tham 

mưu tổ chức thực hiện và chủ động phát hành Giấy mời). 

- Hướng dẫn, phối hợp với sở, ban ngành thành phố, Hội đồng Phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản luật nêu trên bằng hình thức phù hợp. Ngoài ra, thường xuyên 
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hướng dẫn các địa phương nội dung tuyên truyền các văn bản luật mới, phục vụ 

hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý… và 

tuyên truyền, phổ biến ra nhân dân. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017; 

- Xây dựng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về những quy định mới 

của luật; (tờ gấp, sổ tay...), đồng thời, tăng cường tuyên truyền qua cổng thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện. Thời gian 

thực hiện quý II và quý III năm 2017. 

b) Sở, ban ngành thành phố: 

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật nêu trên cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động của cơ quan, đơn vị bằng hình thức, nội dung phù hợp;  

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017. 

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn: 

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế 

hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật nêu trên tại địa phương 

và tuyên truyền ra nhân dân bằng hình thức, nội dung phù hợp (tổ chức các Hội 

nghị, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ 

trợ giúp pháp lý…). 

+ Đối tượng dự triển khai, phổ biến: Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật quận, huyện, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các phòng, ban; báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và người dân trên 

địa bàn; 

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017. 

- Xây dựng tài liệu phổ biến pháp luật (Tờ gấp, sổ tay…) hoặc nhân rộng 

tài liệu phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp, phù hợp với nhu cầu và đối 

tượng trên địa bàn; 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của luật qua hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở… 

d) Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố: 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nội dung các văn bản luật nêu trên; trong đó, 

chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật có liên 

quan trực tiếp đời sống nhân dân. 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Kế 

hoạch này; 
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b) Kinh phí thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này được đảm bảo theo 

phân cấp quản lý nhà nước và theo quy định pháp luật; 

c) Cơ quan tài chính cùng cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát, thanh quyết toán việc chi ngân sách cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật kịp thời, đúng quy định; 

d) Sở, ban ngành thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua tuyên truyền miệng (hội nghị, tập huấn,...), sinh hoạt câu lạc bộ pháp 

luật, sinh hoạt trợ giúp pháp lý, hoạt động hòa giải cơ sở, hội thi tìm hiểu pháp 

luật, các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền thanh, truyền hình) và 

xây dựng tài liệu phổ biến các quy định của pháp luật, đảm bảo mọi đối tượng 

tiếp cận pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả công tác triển khai, tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản luật cùng với báo cáo chung về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội 

khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);                                                 

- Cục Công tác phía Nam - BTP;                                                        

- Sở, ban, ngành TP;                                            

- UBND quận, huyện;                                                              

- Báo Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình TP; 

- VP UBND TP (3);                                                                                               

- Lưu VT,P. 

                                                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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