
  UBND TỈNH SƠN LA  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

Số: 970/KH-SGTVT Sơn La, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua  

tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về 

tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc 
hội khóa XIV. 

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, 
Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại 
kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của Sở Giao thông vận tải. 

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở 
trong việc tổ chức triển khai và thi hành tốt các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban 

hành; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo việc triển khai các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban hành kịp 
thời, chất lượng, hiệu quả. 

- Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban hành 
được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hình thức, phương pháp tuyên truyền, 

phổ biến phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản và tinh thần của các văn bản 
Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Có danh 

sách kèm theo) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Trong quá trình phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung các văn bản 

Luật, Nghị quyết mới, nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền 
về ý kiến của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với tính 

khả thi, hiệu quả, phù hợp của các văn bản Luật, Nghị quyết trên thực tế. 
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2. Hình thức 

Tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống phần mềm quản 
lý và điều hành văn bản (Vnptioffice), Hòm thư công vụ; các hoạt động tuyên truyền 

trực tiếp như đọc báo đầu giờ, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp giao ban, sinh hoạt 
chính trị; thông qua việc tự nghiên cứu văn bản và các hình thức. 

Khai thác, sử dụng tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử 
của các sở, ban, ngành được phân công chủ trì tham mưu triển khai thi hành các văn 

bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

3. Biện pháp thực hiện 

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại 
kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với 
việc triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở. Lồng ghép 

với việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật 
đã được phê duyệt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tổ chức triển khai, quán 

triệt toàn văn nội dung Kế hoạch này đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc 
Sở thực hiện nội dung Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép 

trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 18/11 hàng năm 
(qua Sở Tư pháp) theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu 
cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, 

báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, VP. (15 bản) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Đào Tài Tuệ 
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DANH SÁCH 

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 
 

(Kèm theo Kế hoạch số 970/KH-SGTVT ngày 05/4/2021 của Sở GTVT Sơn La) 
 

STT Tên Luật 
Ngày thông 

qua 
Ngày có hiệu 
lực thi hành 

1 Luật Bảo vệ môi trường 17/11/2020 01/01/2022 

2 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV, AIDS) 

16/11/2020 01/7/2021 

3 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính 

13/11/2020 01/01/2022 

4 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

13/11/2020 01/01/2022 

5 Luật Thỏa thuận quốc tế 13/11/2020 01/7/2021 

6 Luật Cư trú 13/11/2020 01/7/2021 

7 Luật Biên phòng Việt Nam 11/11/2020 01/01/2022 

STT Tên Nghị quyết 

1 
Nghị quyết số 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 

2 Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

3 Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 

4 
Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình 
của Liên hợp quốc 

5 
Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại thành 
phố Hồ Chí Minh 

6 
Nghị quyết số 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ 
vướng mắc, tồn động trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết 

hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế 

7 
Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

8 

Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của 

Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và 
một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII 

9 Nghị quyết số 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 
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