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KẾ HOẠCH
Phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành và
Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch triển khai văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch triển khai một số văn bản
mới ban hành cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm kịp thời triển khai, quán triệt, phổ biến một cách sâu rộng các văn
bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực
quản lý của ngành, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức,
viên chức, người lao động trong toàn ngành.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, đạt
hiệu quả thiết thực, đúng tiến độ và trách nhiệm.
II. NỘI DUNG
1. Thành phần: Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở
2. Hình thức tổ chức:
Tổ chức triển khai, quán triệt thông qua các cuộc họp giao ban tuần của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Riêng các Nghị định về lĩnh vực Du lịch, Thể
dục thể thao sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai hướng dẫn đến lãnh đạo
các phòng chuyên môn, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành
phố; lãnh đạo và các Bộ phận nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Sở.
3. Thời gian và nội dung triển khai: có phụ lục kèm theo.
4. Địa điểm: phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở
Phối hợp Văn phòng Sở cung cấp tài liệu và đăng tải trên website Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (http://www.svhttdl.dongthap.gov.vn), mục Văn bản
quy phạm pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Thực hiện các nội dung được phân công trong kế hoạch và phụ lục.
- Sau khi được triển khai tại các cuộc họp giao ban tuần Lãnh đạo các phòng
chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai các văn bản pháp luật
mới ban hành cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
- Chế độ báo cáo: Kết thúc đợt triển khai các phòng chuyên môn, các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở báo cáo kết quả triển khai về Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (qua Thanh tra Sở) đồng thời gửi kèm file về địa chỉ trước ngày
10/9/2019 để tổng hợp báo cáo.
Trên đây là Kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban
hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
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