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KẾ HOẠCH 
 

Tuyên truyền phổ biến Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi 
 

 

 
 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH – UBND, ngày 05/02/2020 của UBND 

huyện Yên Mô về việc triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 trên địa bàn;  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Trồng trọt và Luật Chăn 

nuôi cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung mới của Luật 

Trồng Trọt và Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phải được triển khai đồng bộ trên 

địa bàn huyện; lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp, bảo đảm thiết 

thực, tiết kiệm, có hiệu quả. 

Trong công tác tuyên truyền phải có sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ 

quan, đơn vị để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực 

hiện các quy định của Luật. 
 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của 

Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi, như:  

- Quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.  

- Hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.  
 

2. Thời gian thực hiện 

Thực hiện trong Quý I và Quý II năm 2020  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp  -  Cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL huyện 

có trách nhiệm:  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi theo thời gian dự kiến. Phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến hai Luật.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Phòng Tư 

pháp bố trí  báo cáo viên pháp luật chuyên ngành để tuyên truyền, phổ biến nội 

dung của Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  

3. Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện: triển khai thực hiện Luật và 

phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung 

của hai Luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

4.  Đài truyền thanh huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền hai Luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành trên hệ thống truyền thanh trong chuyên mục “Nhà nước và pháp luật “ tới 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch triển 

khai tuyên truyền, phổ biến hai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Đài truyền thanh tuyên truyền, phổ biến 

Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên hệ thống truyền thanh. 

6. Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền và biên soạn tài liệu được lấy từ 

nguồn tuyên truyền năm 2020 của cấp huyện; cấp xã, thị trấn. 
 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Trồng trọt và Luật Chăn 

nuôi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh;   (Báo cáo)    

- Lãnh đạo UBND huyện; 

-  Cơ quan Thành viên của Hội đồng;  

- Trang Web của UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
                

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Vũ Trọng Thứ 
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