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Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Văn bản số 860/UBND-NC, ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật. 

Ngày 04/3/2020, Sở Y tế đã ban hành công văn số 364/SYT-TT về việc 

tăng cường phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 

XIV và về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Nhằm tăng cường phổ biến các Luật, văn bản dưới Luật đến cán bộ, công 

viên chức người lao động trong toàn ngành, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện nội dung sau: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị tổ 

chức quán triệt, triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khoá XIV, đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL). Đối với các Luật sửa đổi, bổ sung tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 

cùng với các văn bản Luật hiện hành. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

 Đề cương tuyên truyền khai thác trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp (địa chỉ http://www. sotp.langson.gov.vn) và các nguồn hợp pháp khác để 

làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến. 

Nhận được văn bản này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 gửi 

về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp./. 

 
Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Sở Tư pháp (B/c); 

- Lãnh đao Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, TT (LBT); 

- Trang thông tin của Sở Y tế; 

                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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Phụ lục  

DANH SÁCH 

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-TT  ngày     /8/2020 của Sở Y tế) 

 

STT TÊN LUẬT THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC 

 

1 
Bộ luật Lao động  

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 

2 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020 

3 Luật Lực lượng dự bị động viên  
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 

4 Luật Dân quân tự vệ  
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 

5 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam  

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020 

6 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020 

7 
Luật sửa đổi, bổ sung điều 3 của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  

Có hiệu lực thi hành từ ngày 10 

tháng 01 năm 2020 

8 Luật Thư viện  
Có hiệu lực thi hành ngày 01 

tháng 7 năm 2020 

9 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 

10 Luật Chứng khoán  
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021 

11 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Kiểm toán nhà nước  

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 

12 Luật kiến trúc  
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2020. 
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