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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua  

tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 

 

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông 

qua tại kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời 05 Luật mới được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cụ thể: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi 

đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc về triển khai và thi hành các văn bản Luật mới ban hành thuộc phạm 

vi, lĩnh vực quản lý của ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các 

quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu 

- Triển khai thi hành các văn bản Luật mới ban hành đảm bảo kịp thời, chất 

lượng, hiệu quả. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành được thực hiện 

thường xuyên, nghiêm túc, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ 

biến, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo về nội dung và hình thức có 

trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu quả trong việc khai thác thực thi nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Tổ chức quán triệt phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua 

tại kỳ hợp thứ 3 Quốc hội khóa XV đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở Y tế. 

- Phối hợp thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

 2. Đăng tải, cập nhật và tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản Luật, 

mới ban hành cho cán bộ, công chức. 

a) Đăng tải, cập nhật nội dung văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội khóa XV lên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

- Chủ trì: Văn phòng Sở Y tế 

- Phối hợp thực hiện: Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm đạt được: Các văn bản Luật mới được đăng tải, cập nhật. 

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản và tinh thần Luật được 

thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động  

- Chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Phối hợp thực hiện: Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm đạt được: Các hội nghị phổ biến, quán triệt Luật mới được tổ 

chức hoặc các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan, đơn vị. 

3. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin, truyền thông 

- Chủ trì: Khoa truyền thông- Giáo dục sức khoẻ - Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật. 

- Phối hợp thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai các nhiệm 

vụ được giao trong Kế hoạch. 

 2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch lồng ghép trong báo cáo công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về Sở Y tế trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp, báo 

cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật mới được thông qua tại 

kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Sở Y tế. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các Tổ chức TMTH và CMNV Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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