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KẾ  HOẠCH 

Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ 

và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

 

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; Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung mới sửa đổi bổ, sung 

một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 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 từ huyện 

đến cơ sở; thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, 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, các cấp, các ngành để nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Luật. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Tổ 

chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

- Quán triệt chủ trương của Đảng và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 

năm 2013 về vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của Chính Phủ, Chính quyền địa phương. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của 

Chính phủ, Thủ tướng chính Phủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy sự 

chủ động, sáng tạo, tự chụi trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp. 

- Tuyên truyền phổ biến quy định việc thành lập tổ chức, sắp xếp tinh 

gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, quy định hợp lý số lượng cấp phó của tổ 

chức, giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp nhằm nâng cao chất  

lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. 

2. Thời gian thực hiện 

Thực hiện trong thời gian Quý III và Quý IV năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp:  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Tổ chức chính 
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phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền phổ biến Luật.  

Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch về UBND huyện và cơ quan 

cấp trên. 

2. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương trên địa bàn. 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp và các 

đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trên trang thông tin điện tử 

của UBND huyện. 

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

có liên quan tổ chức tuyên truyền  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. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PBGDPL huyện có trách nhiệm:     

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật tại cơ quan đơn vị 

mình. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội 

dung của Luật tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

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

tuyên truyền, phổ biến 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 Tổ chức 

chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi 

hành trên hệ thống truyền thanh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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 sửa đổi bổ, sung một số 

điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Ủy 

ban nhân dân huyện Yên Mô yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực./. 

 
Nơi nhận:                                              
- Sở tư pháp;                                             

- Thường trực Huyện Ủy;  

- Lãnh đạo UBND huyện;                

- Các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn;         

- Trang Web của UBND huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VP,TP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

      Vũ Trọng Thứ 
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