
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TP 

V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật 

mới được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 3  

Hữu Lũng, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

Kính gửi:   

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

- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 909/UBND-THNC ngày 04/8/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại Kỳ họp thứ 3. Để kịp thời triển khai thi hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các Luật đã được Quốc hội thông qua trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở kế 

hoạch triển khai của sở, ngành cấp trên, chủ động  xây dựng kế hoạch  phối hợp 

với các cơ quan, UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trước 

khi có hiệu lực thi hành đến các cán bộ, công chức trong đơn vị và Nhân dân 

trên địa bàn; tổ chức  tập huấn, bồi dưỡng các quy định của Luật cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thi hành Luật và đội ngũ tuyên truyền 

viên pháp luật cấp xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến người 

dân.  

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến cùng với các văn bản Luật hiện hành. 

 (Danh sách các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Luật  kèm theo Công 

văn này) 

 2. Giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện đăng tải văn bản Luật và đề cương tuyên truyền các văn bản Luật trên 

Trang thông tin điện tử của huyện. Phối hợp với các phòng, ban, ngành rà soát 

và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành có nội dung liên quan đến các văn bản Luật mới ban 

hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp 

với các quy định pháp luật mới. Theo dõi, tổng hợp  kết quả thực hiện báo cáo 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tư pháp. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị có trách nhiệm, triển khai tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản Luật này trên địa bàn. 



2 

 
 

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

huyện chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật có liên quan cho hội viên, thành viên tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân. 

 5. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông tăng thời lượng, lồng 

ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên 

chuyên trang, chuyên mục để người dân biết và thực hiện. 

 6. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ 

chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan 

trong ngành./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở Tư pháp; 

 - TT. Huyện ủy;          B/C 

 - TT. HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - C, PVP UBND huyện, 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 Trần Quốc Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Luật 

được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 
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(Kèm theo Công văn số:        /UBND-TP  ngày      /8/2022 của UBND huyện) 

 

STT CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 
TÊN LUẬT Thời gian 

 

  1 

 

Công an huyện. 
Luật Cảnh sát cơ động (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2023). 

 

 

 

 

Trước khi Luật 

có hiệu lực thi 

hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Phòng Nội vụ 

huyện. 

 Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024). 

3 
Phòng  Văn hóa 

thông tin huyện. 

Luật Điện ảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 01 năm 2023). 

4 
Phòng Tài chính-

Kế hoạch huyện. 

Luật Kinh doanh Bảo hiểm (có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023). 

 

5 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 01 năm 2023). 
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