
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  84/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, 

nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khoá XIV và tăng 

cường phổ biến giáo dục pháp luật 

 dịp Tết Canh Tý 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

            Hưng Yên, ngày 17 tháng 01 năm 2020 

    

Kính gửi: 
 

 

- Các trường THPT; Trường PT có nhiều cấp học; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trung tâm GDNN- GDTX; Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Các trường ĐH, CĐ Cộng đồng Hưng Yên; trường trung cấp có 

đào tạo chuyên ngành sư phạm.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV và tăng cường  phổ biến giáo 

dục pháp luật dịp Tết Canh Tý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hưng Yên yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các 

nội dung sau:   

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ , kịp thời nội dung các luật, nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV tới tất cả cán bộ, 

công chức, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong đơn vị mình (có danh 

sách kèm theo). Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các luật, nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết phải 

kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng vào những 

điểm mới của văn bản pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, 

phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội ban hành với việc thực hiện 

hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy định 

của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm 

như: Bộ luật Lao động; Luật Giáo dục; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật viên chức...; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành luật, nắm vững, thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật liên 

quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục nói riêng. 

3. Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Chỉ 

đạo hướng dẫn cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư (khoá XI) về 



việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33-/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn có 

trách nhiệm phổ biến giáo dục pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 tập trung vào các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma tuý, mại 

dâm, cờ bạc...); sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép trong dịp Tết; phòng 

cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, 

buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; tiêu thụ, sản xuất 

hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; trật tự, an toàn giao thông; an toàn thực 

phẩm. 

Nhận được Công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Như kính gửi; (để thực hiện) 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

-Lưu VT, CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                  Phan Xuân Quyết 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV 

(Đính kèm Công văn số 84/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 17/01/2020) 

TT Tên văn bản 

I Các Luật 

1 Bộ luật Lao động 

2 Luật Lực lượng dự bị động viên 

3 Luật Thư viện 

4 Luật Dân quân tự vệ 

5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

6 Luật Chứng khoán 

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 

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 

9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức 

II Các Nghị quyết 

1 Nghị quyết 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

2 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

3 Nghị quyết 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 

4 Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

5 Nghị quyết 89/2019/QH14 về miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV 

6 Nghị quyết 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 

7 Nghị quyết 91/2019/QH14 bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 

XIV  

8 Nghị quyết 92/2019/QH14 bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội 

khoá XIV 

9 Nghị quyết 93/2019/QH14 phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa 

nước KaPét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

10 Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm 

nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước 

11 Nghị quyết 95/2019/QH14 về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây 

dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

12 Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và 

công tác thi hành án 

13 Nghị quyết 97/2019/QH14 thí  điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 

thành phố Hà Nội 



14 Nghị quyết 98/2019/QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước bổ sung 

Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung 

năm 2005 và Nghi định thư phân giới căm mốc biên giới trên đất liền giữa 

Việt Nam và Campuchia 

15 Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

16 Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khoá XIV 

17 Nghị quyết 89/2019/QH14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV 
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