ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐAK PƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đak Pơ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Số: 17 /KH-UBND

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các Luật mới Quý I năm 2022

Thực hiện các Công văn số 128/UBND-TP ngày 20/01/2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Đak Pơ về việc triển khai Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày
06/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều; Công văn số 14/TNMT ngày 20/01/2022
củ Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo các văn bản pháp luật mới
ban hành; Công văn số 127/UBND-PTP ngày 20/01/2022 về việc triển khai Nghị
định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đến toàn thể công chức, người lao động
và nhân dân trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai phổ
biến, tuyên truyền các Luật mới Quý I năm 2022 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a) Phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội khóa
XIV thông qua đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị
trấn.
b) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai
và thi hành các văn bản Luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò của cán bộ,
công chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện
các quy định của pháp luật có liên quan; góp phần ổn định tình hình an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi
vào nề nếp, hiệu quả.
2. Yêu cầu:
a) Việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản Luật mới đảm bảo kịp thời,
chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp
hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn thị trấn.
b) Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện nghiêm túc,
thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thường xuyên với hình thức, nội dung phù hợp; đảm
bảo tính hệ thống của các văn bản Luật.
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c) Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể địa phương trong
việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật mới cho cán bộ, công chức,
người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn:
a) Công chức Địa chính – Môi Trường:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thị trấn xây
dựng đề cương về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2022; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luậ Bảo vệ môi trường (nộp về công chức Tư
pháp – Hộ tịch trước ngày 27/02/2022).
b) Công chức Địa chính – Xây dựng:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thị trấn xây
dựng đề cương Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy
lợi, đê điều (nộp về công chức Tư pháp – Hộ tịch trước ngày 27/02/2022).
c) Các công chức chuyên môn:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu thực hiện công các
tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo
quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
b) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể
thị trấn:
Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn của thị trấn trong việc phổ
biến, tuyên truyền nội dung các Luật mới đến thành viên, hội viên của mình và
nhân dân trên địa bàn thị trấn.
2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các Luật mới cho cán bộ, công
chức và người lao động trên địa bàn thị trấn:
a) Thời gian, địa điểm: Có thông báo cụ thể sau.
b) Thành phần tham dự:
- Cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ làng, tổ dân phố, tuyên truyền
viên pháp luật, đại biểu HĐND, hòa giải viên ở cơ sở.
c) Nội dung quán triệt, phổ biến:
Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số
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03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều; Luật bảo vệ
môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luậ Bảo vệ môi trường hoặc các Luật đã có hiệu lực pháp luật trước đây.
3. Về tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến:
Đề nghị các bộ phận chuyên môn khai thác các văn bản Luật trên Công báo
Chính phủ hoặc Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ
http:www.chinhphu.gov.vn; khai thác Đề cương các Luật trên Cổng thông tin
điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http:www.moj.gov.vn (chuyên mục phổ biến,
giáo dục pháp luật) hoặc Thư viện pháp luật ( ubndxadakpo.MK 123456)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Công chức Tư pháp - Hộ tịch; các bộ phận chuyên
môn, ban ngành, đoàn thể thị trấn:
1.1. Giao cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm đầu mối tham mưu, giúp
UBND thị trấn tổ chức triển khai, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tham mưu thực
hiện đã được phân công tại Kế hoạch này.
Công chức Tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối tham mưu, giúp UBND thị trấn
triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch trên địa bàn thị trấn.
1.2. Đề nghị các bộ phận chuyên môn, ban ngành, đoàn thể thị trấn trên cơ
sở nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm vụ
theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. Phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch
triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch trên địa bàn thị trấn.
2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 14/2014/TTLT-BTCBTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết
định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy
định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác
PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên
địa bàn tỉnh Gia Lai và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
Các bộ phận chuyên môn và các Ban ngành, đoàn thể thị trấn tổng hợp, báo
cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng, hằng năm gửi cho Công chức
Tư pháp - Hộ tịch thị trấn tổng hợp. Báo cáo PBGDPL 6 tháng (trước ngày 30/4)
và báo cáo năm (trước ngày 30/10).
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật mới Quý I
năm 2022, UBND thị trấn yêu cầu các bộ phận chuyên môn, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TT.Đảng uỷ;
(báo cáo)
- TT.HĐND thị trấn;
- CT, PCT.UBND thị trấn;
- UBMTTQVN và các đoàn thể thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

Ngô Thanh Phong
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