
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 651/UBND-NC 

V/v triển khai thi hành các Luật,  

Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 
thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ 

nhất Quốc hội khóa XV 
 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2022 

 
 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

đã thông qua 03 luật, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục 

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (2) Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, 

bổ sung 09 luật) và 16 Nghị quyết (có danh mục kèm theo).  

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công 

dân, triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các Luật, Nghị quyết 

trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố có trách nhiệm:  

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Luật, Nghị 

quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức, nội 

dung phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; đăng tải trên 

Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương các Luật, Nghị 

quyết, tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp; phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, 

Nghị quyết; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 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.  
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1.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý triển khai 

thực hiện các Luật, Nghị quyết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn, 

theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

2. Sở Tư pháp, Cục Thống kê: 

2.1. Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành 

các Luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; đồng thời chủ trì  theo dõi tình 

hình thi hành các Luật, cụ thể: 

a) Sở Tư pháp tham mưu thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. 

b) Cục Thống kê tham mưu thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.  

2.2. Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, 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; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài 

liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản luật; 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, hỏi đáp pháp luật, thi tìm 

hiểu pháp luật, tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát 

huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống truyền 

thanh cơ sở; 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. 

- 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 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. 

- 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 
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tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng 

dư luận về thực hiện pháp luật. 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công  thương; 

Cục Thi hành án dân sự: 

Theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

theo dõi, tổ chức thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung của các Luật tại Luật sửa 

đổi, bổ sung 09 luật theo lĩnh vực quản lý của ngành đồng thời phối hợp với Sở 

Tư pháp theo dõi chung tình hình thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung 

cơ bản của các Luật, Nghị quyết; thực hiện đăng tải, cập nhật tin, bài, ảnh, tài 

liệu tuyên truyền các Luật, Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện dạy và học 

pháp luật trong nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.  

6. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí: 

Tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường 

xuyên nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên 

mục để mọi người cùng biết và thực hiện. 

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: 

Có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên 

truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật, nghị quyết 

có liên quan trong phạm vi quản lý của ngành.  

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: 

Chủ trì triển khai và theo dõi tình hình thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các 

cơ quan có liên quan triển khai các nội dung tại điểm 2.2, mục 2 Văn bản này.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh: 

Chỉ đạo, 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. 
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10. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

10.1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội 

nghị chuyên đề triển khai, phổ biến các luật, nghị quyết; cung cấp Đề cương 

tuyên truyền các Luật, Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên 

pháp luật tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền 

trong cán bộ và Nhân dân. 

10.2. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản này; định kỳ 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.  

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; (thực hiện) 
- Bộ Tư pháp;      
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;             
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Phó CT UBND tỉnh; 
- Tòa án ND; VKSND tỉnh; 
- Báo TQ; Đài PT-TH tỉnh; 
- Hội LG tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh;  
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Trưởng các phòng khối NCTH; 
- Các phòng: HCTC; THCB - KSTTHC;  
QTTV; 
- Lưu: VT, NC (Ng). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(báo cáo) 
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DANH MỤC 
Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và 

kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 
(Kèm theo Văn bản số 651/UBND-NC ngày 04 tháng 3 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)     
 

STT Tên văn bản 

1 
Nghị quyết 31/2021/QH15, ngày 12/11/2021 về kế hoạch cơ cấu lại 

nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

2 
Nghị quyết 32/2021/QH15, ngày 12/11/2021 về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 

3 
Nghị quyết 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa 

trực tuyến 

4 
Nghị quyết 34/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 

5 
Nghị quyết 35/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng 

6 
Nghị quyết 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An 

7 
Nghị quyết 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa 

8 
Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 

9 

Nghị quyết 39/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về Quy hoạch sử dụng 

đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 

10 
Nghị quyết 40/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về phân bổ ngân sách 

trung ương năm 2022 

11 
Nghị quyết 41/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về hoạt động chất vấn 

tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-31-2021-QH15-ke-hoach-co-cau-lai-nen-kinh-te-2021-2025-495749.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-32-2021-QH15-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2022-495750.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-33-2021-QH15-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-495539.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-34-2021-QH15-2021-du-toan-ngan-sach-nam-2022-495761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-35-2021-QH15-thi-diem-co-che-dac-thu-phat-trien-Hai-Phong-495734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-36-2021-QH15-thi-diem-co-che-dac-thu-phat-trien-Nghe-An-495736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-2021-QH15-thi-diem-co-che-dac-thu-phat-trien-Thanh-Hoa-495735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-38-2021-QH15-thi-diem-co-che-dac-thu-phat-trien-Thua-Thien-Hue-495737.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-495757.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-40-2021-QH15-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2022-495732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-2021-QH15-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-2-khoa-XV-495758.aspx
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12 
Nghị quyết 42/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khóa XV 

13 
Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

14 

Nghị quyết số 44/2022/QH15, ngày 11/1/2022 về chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

giai đoạn 2021-2025 

15 
Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11/1/2022 về thí điểm một số cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ 

16 
Nghị quyết số 46/2022/QH15, ngày 11/1/2022 Kỳ họp bất thường lần 

thứ Nhất, Quốc hội khóa XV 

 

 
 

 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-42-2021-QH15-ky-hop-thu-2-Quoc-hoi-khoa-XV-495760.aspx
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