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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-TP 
V/v phổ biến các Luật, Nghị 

quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khóa XIV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 5  năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để triển khai, phổ biến có hiệu quả các Luật được Quốc hội thông qua tại 

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật 

của công dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện; trên cơ sở 

thực hiện kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về phổ 

biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, UBND 

huyện chỉ đạo, triển khai việc phổ biến các Luật (có danh mục kèm theo) như 

sau; 

 1. Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

quán triệt, phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình và nhân dân 

trên địa bàn huyện, thông qua các hình thức phổ biến, quán triệt phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, địa bàn như: tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn; thông 

qua các Hội nghị chuyên đề, các cuộc họp cơ quan và thông qua sinh hoạt "Ngày 

pháp luật" …của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 2. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện, thực hiện việc đăng tải toàn văn 

nội dung 11 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện. 

 3. Trung tâm VHTTTT huyện tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các Luật được thông qua tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên Đài Truyền thanh huyện và hệ thống truyền 

thanh cơ sở. 

 4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, 

hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các luật, nghị quyết liên quan 
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cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia 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. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả việc triển 

khai thực hiện các Luật thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa 

bàn huyện, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

 Trên đây là một số nội dung triển khai phổ biến các Luật thông qua tại kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch & PCT UBND huyện; 

- CPVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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DANH  MỤC TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN 

Các Luật thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 
(Ban hành kèm theo Văn bản số         /UBND-TP ngày…. /5/2020 của UBND huyện) 

 

STT Tên Luật Số, ký hiệu Ngày thông qua 
Ngày có 

hiệu lực 

1 Bộ luật Lao động 2019  45/2019/QH14 20/11/2019 01/01/2021 

2 Luật Thư viện 2019  46/2019/QH14 21/11/2019 01/7/2020 

3 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 2019  

47/2019/QH14 22/11/2019 01/7/2020 

4 Luật Dân quân tự vệ 2019 48/2019/QH14 22/11/2019 01/7/2020 

5 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam 2019  

49/2019/QH14 22/11/2019 01/7/2020 

6 

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 2019  

50/2019/QH14 25/11/2019 10/01/2020 

7 

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 2019 

51/2019/QH14 25/11/2019 01/7/2020 

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019  

52/2019/QH14 25/11/2019 01/7/2020 

9 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019  53/2019/QH14 26/11/2019 01/7/2020 

10 Luật Chứng khoán 2019  54/2019/QH14 26/11/2019 01/01/2021 

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

Kiểm toán Nhà nước 2019 

55/2019/QH14 26/11/2019 01/7/2020 

 

 (Nguồn văn bản: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật - http://vbpl.vn) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Dan-quan-tu-ve-2019-366794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-Viet-Nam-2019-402073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-Viet-Nam-2019-402073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-sua-doi-2019-411944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-sua-doi-2019-411944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-sua-doi-2019-411944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Luc-luong-du-bi-dong-vien-2019-351558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Luat-Chung-khoan-2019-399763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-Kiem-toan-nha-nuoc-sua-doi-2019-410870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-Kiem-toan-nha-nuoc-sua-doi-2019-410870.aspx
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