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Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

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 thông qua và triển khai một số 

nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các Luật, Nghị quyết mới ban hành 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật (Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; 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; 

Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng) và một số Nghị quyết (Danh sách kèm theo Công văn). 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Quán triệt nội dung cơ bản của các Luật và Nghị quyết mới ban hành có 

liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, 

địa phương bằng hình thức phù hợp. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các 

quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ, tham gia tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng trong Nhân dân. 

- Thực hiện PBGDPL bằng các hình thức phù hợp, tăng cường biên soạn và 

cấp phát tài liệu, đề cương pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong PBGDPL; đăng tải tài liệu phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện các 
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chuyên mục hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; phát huy thế mạnh 

của các phương tiện thông tin, truyền thông, tăng cường thời lượng, lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật mới trên 

chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để mọi 

người cùng biết và thực hiện; bố trí nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật 

chất,…) thực hiện phổ biến văn bản pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL. 

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi các tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản 

trên Trang thông tin về PBGDPL - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa 

chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật) và Trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh (tại địa chỉ: http://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/pb-gd-pl/TSPL-

STPGL.aspx). 

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

ương Đảng  

Để kịp thời triển khai các nội dung nhiệm vụ tại Kết luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 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. Sau khi có Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu các cấp ủy, tổ 

chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành văn bản triển khai 

nghiêm túc, đẩy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 80-KL/TW. 

3. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù 

hợp 

Trên cơ sở các văn bản mới được ban hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn quan 

tâm, chủ động tổ chức, thông tin, truyền thông các nội dung có liên quan bằng hình 

thức phù hợp, linh hoạt đến từng đối tượng, từng địa bàn, đảm bảo thiết thực, nhất 

là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó 

khăn, trong đó:  

- 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 

quan1, tập trung thông tin, phổ biến vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư và 

                                           
1 Luật Luật sư; Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư, Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư… 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/
http://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/pb-gd-pl/TSPL-STPGL.aspx
http://stp.gialai.gov.vn/linhvuc-tuphap/pb-gd-pl/TSPL-STPGL.aspx
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tổ chức hành nghề luật sư trong tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật 

sư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động luật sư; tăng cường giám sát của 

các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức hoạt động của luật sư đúng theo quy 

định của luật và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết 

tật; 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 nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về 

nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và tầng lớp Nhân dân về 

công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản 

pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên 

hợp quốc về quyền của người khuyết tật. 

- Tổ chức triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đảm bảo triển khai kịp thời, 

thống nhất và hiệu quả các quy định của pháp luật về Thừa phát lại. 

- Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

các văn bản pháp luật mới do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành2.  

Lưu ý: Trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 

tạp, việc triển khai tất cả các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, PBGDPL phải 

tuân thủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh3. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 12/11/2020 (chung với Báo cáo kết quả 

công tác PBGDPL) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 

                                           
2 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 ban hành quy 

định nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị 

quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 sửa đổi một số quy định của Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về việc quy định mức học 

phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công 

lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021; Nghị quyết số 126/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về việc bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng; Quyết định số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và 

phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai… 
3 Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo 

257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 83/TB-VP ngày 

27/7/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo của tỉnh về 

phòng, chống dịch Covid-19… 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp - Cơ quan 

thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để phối hợp tháo gỡ kịp thời. 

(Gửi kèm danh sách các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 9)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐPH PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thị Ngọc Lam  
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DANH SÁCH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT 

Được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 

 

STT Tên văn bản 

I.  Luật 

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

số 65/2020/QH14 ngày19/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

2 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  (Luật số 64/2020/QH14, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

3 

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

pháp luật (Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021) 

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

56/2020/QH14 ngày 10/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

5 
Luật Thanh niên (Luật số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021) 

6 
Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021) 

7 
Luật Đầu tư (Luật số 61/2020/QH14  ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021) 

8 
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Luật số 58/2020/QH14 ngày 

16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

9 

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

Đê điều (Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2021) 

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

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) 

II. Nghị quyết 

1 

Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội 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 của Quốc hội 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 của Quốc hội 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 105/2020/QH14 ngày 09/6/2020 của Quốc hội về Chương 

trình giám sát của Quốc hội năm 2021 
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5 

Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương 

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

dựng luật, pháp lệnh năm 2020 

6 

Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài 

thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 

55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 

nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 

28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 

7 
Nghị quyết số 108/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc bầu 

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 

8 

Nghị quyết số 109/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội 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 

9 
Nghị quyết số 110/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc miễn 

nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV 

10 

Nghị quyết số 111/2020/QH14 ngày 12/6/2020 của Quốc hội 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 

11 
Nghị quyết số 112/2020/QH14 ngày 12/6/2020 của Quốc hội về bầu giữ 

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

12 

Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội 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 

13 

Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về 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 

14 

Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc 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 

15 
Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc thành 

lập Hội đồng bầu cử quốc gia 

16 

Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 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 

17 

Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em 
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18 
 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về kỳ họp 

thứ 9, Quốc hội khóa XIV 
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