
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-NCKS 

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội thông qua và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 

 

 

       Phú Thọ, ngày          tháng  8  năm 2020 

      Kính gửi:  

    - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thể ở tỉnh; 

    - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

    - Tòa án nhân dân tỉnh; 

    - Các sở, ban, ngành; 

    - Hội Luật gia tỉnh; 

    - Đoàn Luật sư tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Văn bản số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23/7/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 

các nội dung sau: 

I. TỔ CHỨC PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI BAN HÀNH 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp 10 Luật 

và 21 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (có danh 

sách chi tiết kèm theo Công văn). 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động khai thác tài liệu đăng tải trên Trang 

thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật, để kịp thời 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của luật cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân, chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện, bố trí đủ nguồn lực thực hiện 

nhiệm vụ. 

2. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai quán triệt và tuyên truyền, 

phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 

3. Đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu Tư; Nội vụ; Tư pháp; Xây dựng; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Tòa án nhân dân tỉnh: 

 a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai quán triệt và tuyên truyền, phổ biến 
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Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật 

Đầu tư (sửa đổi). 

 - Sở Nội vụ chủ trì triển khai quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh 

niên (sửa đổi). 

 - Sở Tư pháp chủ trì triển khai và tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 

- Sở Xây dựng chủ trì triển khai quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai quán triệt và tuyên 

truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều. 

- Tòa án dân dân tỉnh chủ trì triển khai quán triệt và tuyên truyền, phổ biến 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020. 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản 

luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà 

nước, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực văn bản Luật điều chỉnh và đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật của các sở, ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. 

c) Hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức 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 thuộc phạm vi quản lý. 

d) Cử báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị 

quyết khi có đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Đoàn thể tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, 

Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giới 

thiệu các văn bản Luật và Nghị quyết liên quan cho đoàn viên, hội viên, thành viên 

của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích 

cực 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. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú 

Thọ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có Trang thông tin điện tử tăng cường 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới 

của các văn bản Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; tăng cường thời 

lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật 

mới trên chuyên trang, chuyên mục để mọi người cùng biết và thực hiện. 

 6. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo kết quả trong công tác tư pháp năm của tỉnh. 
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7. UBND các huyện, thành, thị căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, có 

kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản 

luật; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu 

quả, thực chất.  

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT BẰNG HÌNH THỨC PHÙ HỢP 

Trên cơ sở các văn bản mới ban hành được nêu dưới đây, đề nghị các sở, ban, 

ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, 

tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung có liên 

quan bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, trong đó: 

1. Tổ chức triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

2. Triển khai thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác người khuyết tật. 

3. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 2046/KH-UBND ngày 18/5/2020 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và 

báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác tư pháp hằng năm (lĩnh vực PBGDPL) 

gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) báo cáo Bộ Tư pháp. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Vụ PBGDPL - BTP; 

- CVP, các PVP; 

- NCTH; 

- Lưu: VT, NC1 (50b). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 Phan Trọng Tấn 
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DANH SÁCH 

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

I. Luật 

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

2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

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

5. Luật Thanh niên (sửa đổi). 

6. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). 

7. Luật Đầu tư (sửa đổi). 

8. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều. 

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

II. Nghị quyết 

1. Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về việc phê chuẩn Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 

Châu Âu.  

2. Nghị quyết số 103/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về việc Phê chuẩn Hiệp 

định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một 

bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu. 

3. Nghị quyết số 104/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về việc Gia nhập Công 

ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức. 

4. Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2020. 

5. Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về kéo dài thời hạn miễn 

thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 

ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 

nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 

ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội. 

6. Nghị quyết số 108/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Bầu Chủ tịch Hội 

đồng bầu cử quốc gia. 

7. Nghị quyết số 109/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Phê chuẩn đề nghị 

của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ 

nhiệm kỳ 2016-2021. 
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8. Nghị quyết số 110/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Miễn nhiệm chức 

vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. 

9. Nghị quyết số 111/2020/QH14 ngày 12/6/2020 về việc Phê chuẩn đề nghị 

của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên Hội đồng bầu cử quốc gia. 

10. Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp 

định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một 

bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.  

11. Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm một số cơ 

chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.  

12. Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc thành lập Hội 

đồng bầu cử quốc gia. 

13. Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô 

hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố 

Đà Nẵng. 

14. Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về Chương trình giám 

sát của Quốc hội năm 2021. 

15. Nghị quyết số 112/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về bầu giữ chức vụ Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. 

16. Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc phân bổ vốn 

viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

17. Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 

nghiệp và tổ chức khác. 

18. Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc chuyển đổi 

phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc 

- Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. 

19. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

20. Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về tiếp tục tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em. 

21. Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về Kỳ họp thứ 9, Quốc 

hội khóa XIV. 
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