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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp thứ 3  

 

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về triển khai thi hành các luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp 

thứ 3, UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả việc thi hành các luật đã được 

Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 

- Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc thi hành các luật và các văn bản quy định chi tiết đảm bảo chặt 

chẽ, kịp thời; gắn việc hoàn thiện thể chế với công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ 

chức thi hành pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành; phát huy 

vai trò chủ động, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và 

UBND các xã, phường trong việc triển khai thi hành các luật trên địa bàn thành phố. 

- Có lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm luật có hiệu lực thi hành phải được 

triển khai ngay trên địa bàn thành phố. 

- Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong triển khai thi hành 

Luật. Đồng thời, tổng hợp và phản ánh những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi 

hành pháp luật để tiếp tục hoàn thiện pháp luật. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

UBND thành phố giao cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố chủ trì triển 

khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 như sau: 

1. Luật Cảnh sát cơ động (Luật số 04/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2023: Giao Công an thành phố chủ trì, tham mưu thực hiện. 

2. Luật Điện ảnh (Luật số 05/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023: Giao Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, tham mưu thực hiện. 



3. Luật Thi đua khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2024: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu thực hiện. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 

07/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 (trừ trường hợp quy định 

về  bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022; 

quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi 

hành từ ngày 14/01/2024): Giao Phòng Kinh tế chủ trì, tham mưu thực hiện. 

5. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 08/2022/QH15) có hiệu lực thi hành 

từngày 01/01/2023 (trừ khoản 3 Điều 86, khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, 

khoản 3 và khoản 4 Điều 99, các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028; Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 

và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, 

trừ trường hợp sau đây: Khoản 1 Điều 157 của Luật này; các điều 77, 78, 79, 80, 

81, 83, 94 và 98 của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 có hiệu 

lực đến hết ngày 31/12/2027): Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ 

trì, tham mưu thực hiện. 

Các nội dung triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại kỳ họp thứ 3 cụ thể như sau: 

1. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy 

định chi tiết thi hành các nội dung được giao trong luật 

a) Rà soát, thống kê nhiệm vụ; đăng ký và thực hiện việc tham mưu xây dựng 

VBQPPL được giao quy định chi tiết hoặc ban hành VBQPPL để thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực. 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Phòng Tư pháp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ và chỉ đạo của tỉnh. 

b) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn, cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL 

chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình 

thức phù hợp, như: 

- Xây dựng các chuyên mục, đưa tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố, 

Trang thông tin điện tử của xã, phường, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... 

- Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 

bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  



- Tổ chức các hội nghị, đối thoại trực tiếp… để trao đổi, thông tin về dự thảo 

chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này tham gia đóng góp ý kiến. 

- Niêm yết tại bảng tin các khu dân cư; thông qua các ứng dụng mạng xã hội 

và hình thức truyền thông phù hợp khác. 

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban 

hành có liên quan đến các Luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ 

và sát thực tiễn thi hành tại địa phương 

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng Nội 

vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp. 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.  

Giao Phòng Tư pháp tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh trên cơ 

sở lồng ghép Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc triển khai thi hành các luật 

và nội dung các luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

b) Lựa chọn các nội dung cơ bản của văn bản pháp luật liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân để biên soạn tài liệu (câu hỏi - giải đáp pháp luật) 

ngắn gọn, phù hợp, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân trên địa 

bàn thành phố. 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, 

tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các luật có liên quan cho hội 

viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập,  

tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc  



thực hiện pháp luật. 

d) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố: Trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ của mình tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các 

Luật có liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động trong ngành nhằm nâng 

cao ý thức, trách nhiệm và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình 

thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

đ) Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật mới bằng hình thức phù hợp. 

Tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh; đăng tải toàn bộ nội dung văn bản 

luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông tin điện tử của thành phố 

để các tổ chức, cá nhân truy cập tìm kiếm thông tin khi có nhu cầu. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin truyền thông về nội dung các văn 

bản, các cơ quan, đơn vị cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về các ý kiến của nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối 

với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế. 

4. Tham dự các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao làm nhiệm vụ thi hành luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành khi cấp trên tổ chức 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp. 

5. Sơ kết, tổng kết việc triển khai thi hành các luật và văn bản quy định 

chi tiết trên địa bàn thành phố; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trong 

quá trình tổ chức thi hành trên thực tiễn 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Phòng Văn hoá - Thông tin; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp. 

- Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các 

xã, phường căn cứ nội dung Kế hoạch này kịp thời triển khai thi hành tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức. 

Ngoài các nội dung triển khai thi hành luật được nêu tại Kế hoạch này, các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao trong luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 



ương, trong trường hợp cần thiết chủ động ban hành kế hoạch hoặc ban hành văn 

bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của mình phối hợp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Các cơ quan, đơn vị được phân công thực 

hiện nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí 

kinh phí từ nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của 

đơn vị để tổ chức triển khai thi hành các luật. Kinh phí để tổ chức Hội nghị triển 

khai văn bản pháp luật mới ban hành được sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho công 

tác tuyên truyền, PBGDPL của UBND thành phố cấp cho Phòng Tư pháp. 

4. Giao Phòng Tư pháp: Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ 

và tổng hợp kết quả thực hiện cùng với Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp thứ 3 của UBND thành phố Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Tư pháp; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND - UBND; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường. 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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