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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV  

 thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai  

 

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-SLĐTBXH ngày 27/02/2023 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội Sơn La về Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp 

luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường 

lần thứ hai. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

- Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai tới toàn thể viên chức, 

người lao động tại Cơ sở.  

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Cơ sở trong tổ 

chức triển khai, thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành; phát huy tinh thần 

trách nhiệm, gương mẫu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của viên chức và 

người lao động trong thực thi công việc, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của viên chức, người lao động tại Cơ sở.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành đảm bảo 

kịp thời, thiết thực, hiệu quả.  

- Thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản phá luật 

mới ban hành. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đăng tải các văn bản pháp luật 

mới trên Trang thông tin điện tử của Cơ sở phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, tiếp 

cận thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật của  viên chức, người lao động .  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cơ sở 

Đăng tải, cập nhập toàn bộ nội dung văn bản pháp Luật mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai trên Trang 

thông tin điện tử của Cơ sở các nội dung sau: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

 2. Phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản Luật 

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

hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai trong các 

cuộc họp, giao ban, hội nghị của các phòng chuyên môn, đơn vị tới toàn thể Viên 

chức, người lao động.  

3. Phổ biến tuyên truyền 

Giao Phòng Giáo dục, Dạy nghề - Tư vấn hòa nhập cộng đồng xây dựng nội 

dung các văn bản pháp luật mới tuyên truyền trên loa phát thanh. 

4. Phối hợp với Cơ quan, tổ chức có liên quan 

Tham gia các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng và phối hợp biên soạn đề 

cương, tài liệu giới thiệu, tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành (nếu có yêu 

cầu). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng TC-HC-KT 

- Theo dõi, hướng dẫn các phòng chuyên môn, triển khai thực hiện đầy đủ 

và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này, đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của cơ sở. Làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình triển khai kết quả (lồng 

ghép trong báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật ) về Thanh tra sở Lao động 

Thương binh và Xã hội trước ngày 05/11/2023 theo quy định. 

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này. 

2. Các phòng chuyên môn , Cơ sở vệ tinh  

Các phòng chuyên môn và Cơ sở vệ tinh nghiêm túc triển khai, thực hiện 

phổ biến Kế hoạch này tới toàn thể Viên chức, người lao động đồng thời thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai theo phạm vi được giao quản lý. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai  

của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, đề nghị các phòng chuyên môn nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Cơ sở(B/c); 

- Trang Thông tin điện tử Cơ sở; 

- Lưu: Tr.Tùng(01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ 
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