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KẾ HOẠCH 

Triển khai văn bản pháp luật quý I năm 2023 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-HĐPH ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng về công tác triển khai 

văn bản pháp luật quý I năm 2023; Thực hiện kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

03/3/2023 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ 

Lang; Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang ban hành kế hoạch triển khai văn bản 

pháp luật quý I năm 2023, như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật; các quy định của 

Trung ương, của tỉnh mới ban hành được kịp thời trên địa bàn huyện; 

 - Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội; 

 - Phân công trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong 

việc triển khai các văn bản pháp luật với những nội dung công việc cụ thể. 

 2. Yêu cầu 

 - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành trong việc tổ 

chức triển khai các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

 - Triển khai các văn bản pháp luật bảo đảm đúng nội dung, ngắn gọn, dễ 

hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian quy định. Hình thức tuyên truyền 

cần đa dạng, phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa phương. Gắn công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; 

 - Nội dung, hình thức triển khai phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, có 

phân tích mở rộng, liên hệ phù hợp với thực tiễn ở đơn vị, địa phương. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

 1.1. Các văn bản pháp luật mới được ban hành theo lĩnh vực 

 Các Phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn theo phạm vi, lĩnh vực quản lý 
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nhà nước chủ động lựa chọn các văn bản pháp luật mới được ban hành và triển 

khai bằng hình thức phù hợp.  

 1.2. Các văn bản triển khai tại Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp 

luật quý I năm 2023 kết nối với điểm cầu UBND tỉnh  

 - Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023. 

  - Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp 

đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/02/2023. 

 Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023. 

 - Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên 

môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí 

việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023. 

 - Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 

 - Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023. 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2023. 

 - Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chế độ báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2023. 

 2. Hình thức thực hiện 

 Đối với các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn: căn cứ vào điều kiện 

thực tế để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp 

với từng cơ quan, đơn vị, từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; 

truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Đối với Hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý I  thực hiện bằng hình 

thức kết nối trực tuyến với điểm cầu UBND tỉnh (Theo kế hoạch số 329/KH-

HĐPH ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Cao Bằng, hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý I của Ủy ban 

nhân dân tỉnh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh 
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với điểm cầu 10 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn (nơi có phòng họp 

trực tuyến)) 

 - Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, 

hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền qua các Bản tin, thông tin, tạp chí của các, ngành, 

đoàn thể….. 

 3. Thời gian thực hiện 

 Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến 

các nội dung trên tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong 

phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương vào thời gian phù hợp, gắn với 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý I được thực hiện bằng hình thức 

kết nối trực tuyến với hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý I của UBND 

tỉnh theo thời gian của Tỉnh triển khai.  

 4. Tài liệu tuyên truyền 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn truy cập vào Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp (tại địa chỉ sotuvhay.caobang.gov.vn, mục Đề cương Hội 

nghị) hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng 

(tại địa chỉ httvs://vb2dyl.caoban2.2ov.vn, mục Đề cương Hội nghị), download 

tài liệu của Hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý I năm 2023 để phục vụ 

công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp  

 Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp 

kết quả triển khai thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

 2. Văn phòng HĐND – UBND  

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm 

điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối với Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh; Đăng tải 

thông tin về công tác triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2023 trên trang 

thông tin điện tử của huyện.  

 3. Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa - truyền thông  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

về nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật trên. 

 4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

 Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trong phạm vi chức năng nhiệm 

vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 

cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp, 
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linh hoạt. 

 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn với nội dung, hình thức phù hợp. 

 6. Chế độ thông tin, báo cáo 

 Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn báo cáo kết 

quả thực hiện phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2023 về 

UBND huyện (qua Phòng Tư Pháp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật quý I năm 2023 của 

UBND huyện Hạ Lang./. 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Ban pháp chế HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành; 

- HĐND - UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất  
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