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Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Văn bản số 1008/UBND-THNC, ngày 17/8/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông 

qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. 

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công viên chức người lao động 

trong toàn ngành, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội 

dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết đã được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, 

chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật 

đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp. Đối với các 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 Luật kèm theo Công văn này). 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng 

Triển khai nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, 

Kết luận số 80-KL/TW Ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và văn bản chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Y tế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, nhân dân. 

3. Chủ động tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL sau: 

- Luật Luật sư và các văn bản dưới Luật liên quan. 

- Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của 

người khuyết tật.  

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/07/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân 

sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; các quy định pháp luật liên quan đến bảo 
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vệ bí mật Nhà nước để bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các 

quy định này 

4.  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. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả lồng ghép 

trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 gửi về Sở Y tế ( 

qua Thanh tra Sở, trước ngày 15/11/2020) để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đao Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, TT (LBT); 

- Trang thông tin của Sở Y tế. 

                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục  
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DANH MỤC CÁC LUẬT  

được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

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

 

STT TÊN LUẬT Thời gian 

 

  1 

 

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

hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi 

Luật có 

hiệu lực thi 

hành 

2 
Luật Thanh niên (sửa đổi) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021) 

3 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021) 

4 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư 

pháp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) 

 5 
Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 01 năm 2021) 

6 
Luật Đầu tư (sửa đổi) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021) 

7 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) 

8 
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021) 

9 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật Đê điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7  năm 2021) 

10 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) 
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