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KẾ HOẠCH 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

 

 Để việc áp dụng các quy định của pháp luật thống nhất trên địa bàn, đảm 

bảo tính đồng bộ, hiệu quả, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích 

 Tuyên truyền, phổ biến triển khai Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để cho các tổ chức 

cá nhân trên địa bàn biết về luật đầu tư để khi triển khai thực hiện đầu cho đúng 

với các quy định hiện hành. 

 II. Nội dung 

 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp theo dõi, kiểm tra tổng hợp báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện 

- Đơn vị phối hợp: phòng Văn hóa Thông tin, Trung Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch; UBND các, xã thị trấn và các đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

2. Hình thức phổ biến, tuyên truyền: Trên đài truyền thanh, truyền hình của 

huyện và của các xã, thị trấn. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Khoản 1 Mục 

II của Kế hoạch này.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Các phòng; ban; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

UBND các xã, thị trấn 
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- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên đài truyền thanh, truyền hình huyện, 

xã, thị trấn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các phòng, ban, cơ quan cấp huyện;                                                                          

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT. 

                                                               

   

 

                                                    

                                                                                                        Trần Mạnh Long 
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