
  ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-TP 
 
/ 

      TP. Tuyên Quang, ngày      tháng 02 năm 2023 

V/v triển khai thi hành các luật, nghị 
quyết được Quốc hội khóa XV thông 
qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai 

 

 

             
     Kính gửi:     

- Các Ban đảng, Văn phòng Thành uỷ; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  

  Chính trị - Xã hội thành phố; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
- Các đơn vị trường học thuộc thành phố; 

- Hội Luật gia thành phố. 
 

 

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật1 và 13 Nghị 

quyết2. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 
Luật3 và 03 Nghị quyết4. Thực hiện Văn bản số 351/UBND-NC ngày 08/02/2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật, nghị 

quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường 
lần thứ hai (nêu trên), 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (nêu tại mục kính gửi): 

                                                 
1 Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 6 luật bao gồm: (i) Luật Dầu khí; (ii) Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình; (iii) Luật Thanh tra; (iv) Luật Phòng, chống rửa tiền; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tần số vô tuyến điện và (vi) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
2 13 Nghị quyết bao gồm: (i) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; (ii) Nghị quyết về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (iii) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; (iv) Nghị 

quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; (v) Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (vi) Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; (vii) Nghị quyết thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắ k; (viii) Nghị quyết miễn 

nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (ix) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (x) Nghị quyết bầu Tổng Kiểm 

toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (xi) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ 

nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (xii) Nghị quyết về hoạt động 

chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và (xiii) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); 
4 03 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) 

Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực  từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh 

kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện 

trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021  của Tổng cục Thuế 

và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa 

phương sang niên độ ngân sách năm 2022. 
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Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai thi hành 

các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ 

họp bất thường lần thứ hai đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 

người lao động và Nhân dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo 

ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự 

giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong 

thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; định kỳ 

hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức 

phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gia i 

đoạn 2022-2027”. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời 

cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của 

dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định 

hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng 

pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp 

bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu 

quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Cổng Thông tin điện tử 

thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền 

thường xuyên nội dung cơ bản nhất là những điểm mới trong các văn bản Luật 
trên các chuyên trang, chuyên mục để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và Nhân dân biết và thực hiện.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành 

phố, Hội Luật gia thành phố hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, 
giới thiệu các luật, nghị quyết cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; 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. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường học trên địa 

bàn thành phố thực hiện dạy và học pháp luật trong nhà trường đảm bảo phù hợp 
với các quy định của pháp luật mới. 

5. Thanh tra thành phố, Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố, Phòng Kinh 

tế thành phố, Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, Phòng Nội vụ thành phố, 
Phòng Y tế thành phố, Trung tâm văn hoá và truyền thông thể thao thành phố. 
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5.1. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và điều kiện cụ thể 

của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành các 

Luật, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; đồng thời chủ trì  theo dõi tình 
hình thi hành các Luật thuộc lĩnh vực quản lý, cụ thể: 

a) Thanh tra thành phố chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật 

Luật Thanh tra; 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì triển khai và theo dõi việc 

thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền; 

c) Phòng Kinh tế thành phố chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành 

Luật Dầu khí; 

d) Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố chủ trì triển khai và theo dõi 

việc thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tần số vô tuyến điện. 

đ) Phòng Nội vụ thành phố chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

e) Phòng Y tế thành phố chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); 

5.2. Tổ chức biên soạn cấp phát tài liệu phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, 

xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với 
từng nhóm đối tượng, địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông 

quán triệt, phổ biến văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; tập huấn, tư vấn pháp luật trực 
tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; các chương trình đối thoại chính sách 

pháp luật…; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện 
tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật. 

5.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai 
thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho Nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản 

luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra 
cứu văn bản khi công dân có yêu cầu. 

5.4. 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; tổ chức phổ biến, định hướng 
thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận về thực hiện pháp luật. 

6. Phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm: 
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Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị 

chuyên đề triển khai, phổ biến các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai; tổ chức cấp phát 
các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, đề cương tuyên 
truyền các Luật cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật thành phố, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường và báo cáo viên 
pháp luật thành phố, để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ và Nhân dân; cấp phát 

tài liệu tuyên truyền tại UBND các xã, phường và thôn, xóm, tổ dân phố trên địa 
bàn thành phố. 

 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Văn bản này; định 

kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban 
nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Thường trực Thành ủy                  (Báo  
- Thường trực HĐND thành phố      cáo); 
- Sở Tư pháp   
- Chủ tịch UBND thành phố 
- Các PCT UBND thành phố;  
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố; 
- Chuyên viên NC; 
- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Nông Thị Toản 
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