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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /SYT-TTra 

 

Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2020 

 V/v tuyên truyền phổ biến các Luật,  

Nghị quyết mới và triển khai một số  

nhiệm vụ công tác PBGDPL 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành y tế 

 

Thực hiện Công văn số 695/UBND-VP8 ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai 

một số nhiệm vụ công tác PBGDPL, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành 

triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung tổ chức phổ biến quán triệt các Luật, Nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Các Luật, Nghị quyết bao gồm: 

+ 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 Doanh nghiệp (sửa đổi);  

+ Luật Đầu tư (sửa đổi);  

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

Luật Đê điều; 

- Các đơn vị hướng dẫn, quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ 

biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong đơn 

vị; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 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 nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho Nhân dân. 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn 

bản luật trên Cổng thông tin điện tử ngành y tế để cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu 

cầu. 

2. Tập trung quán triệt, triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc 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. 

3. Triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức 

phù hợp, trong đó: 

3.1. 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; tập trung thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã 

hội của luật sư và hành nghề luật sư trong tình hình hiện nay. 

3.2. Triển khai 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; 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 các 

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. 

3.3. 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; 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 vệ bí mật Nhà nước để bảo đảm triển khai kịp thời, thống 

nhất và hiệu quả các quy định này.  

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

về Sở Y tế (thông qua Thanh tra Sở)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như K/gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Cổng TTĐT ngành y tế; 

- Lưu VT, TTra. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Khương Thành Vinh 
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