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UBND  U              

HỘI ĐỒNG PH PBGDPL 

 
Số:  04 / ĐPHPBGDPL 

V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật quý IV/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hương Khê, ngày  09  tháng 10 năm 2020 

 

 ính gửi: 

         - Các ph ng,   n, ng nh,  o n thể cấp hu  n; 

         - Ủy   n nhân dân các   , th  trấn; 

      - Các cơ qu n,  ơn v   óng trên       n; 

      - Hội Luật gia huy n, Hội Doanh nghi p huy n. 

 

 Thực hi n nhi m vụ công tác Tư pháp năm 2020,  ội  ồng phối hợp Phổ 

 iến, giáo dục pháp luật hu  n hướng dẫn các ph ng,   n, ng nh,  o n thể cấp 

hu  n, UB D các   , th  trấn, các cơ qu n  ơn v  thực hi n một số nhi m vụ 

trọng tâm củ  công tác Phổ  iến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 như s u: 

1. Mục đích, yêu cầu. 

- Tiếp tục  ẩy mạnh tu ên tru ền về Đại hội Đảng các cấp nhi m kỳ 2020-

2025, Đại hội  ại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội  ại biểu to n 

quốc lần thứ XIII, tích cực góp phần  ư   gh  quyết Đại hội Đảng các cấp  i v o 

cuộc sống.  

 - Tăng cường tu ên tru ền pháp luật cho doanh nghi p v  người l o  ộng 

trong doanh nghi p hưởng ứng ng   do nh nhân Vi t Nam (13/10). 

- Triển kh i nghiêm túc, có hi u quả các hoạt  ộng hưởng ứng  g   pháp 

luật nước Cộng h      hội chủ nghĩ  Vi t Nam (09/11). 

2. Nội dung. 

Tiếp tục tu ên tru ền, phổ biến các Luật  ược Quốc hội khó  XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 9, các văn  ản pháp luật m  dư luận    hội qu n tâm hoặc cần 

  nh hướng dư luận    hội, các qu    nh về ph ng chống lụt   o,  ất   i, môi 

trường, trật tự  n to n    hội,  n to n v  sinh thực phẩm,  â  dựng nông thôn mới, 

 n sinh    hội… 

  go i r  cần chú ý tu ên tru ền một số văn  ản pháp luật mới, thiết thực 

 ối với từng nhóm  ối tượng như s u: 

 + Đối với Nhân dân: Các  gh    nh củ  Chính phủ: Số 82/2020/ Đ-CP 

ng   15/7/2020 qu    nh xử phạt vi phạm h nh chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp, h nh chính tư pháp, hôn nhân v  gi   ình, thi h nh án dân sự, phá sản doanh 

nghi p, hợp tác   ; Số 83/2020/ Đ-CP ng   15/7/2020 sử   ổi, bổ sung một số 

 iều của Ngh    nh số 156/2018/ Đ-CP ng   16/11/2018 củ  Chính phủ qu    nh 

chi tiết thi h nh một số  iều của Luật Lâm nghi p; Số 87/2020/ Đ-CP ng   

28/7/2020 qu    nh về Cơ sở dữ li u hộ t ch  i n tử,  ăng ký hộ t ch trực tuyến; 

Số 91/2020/ Đ-CP ng   14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư  i n tử rác, cuộc 

gọi rác; Số 96/2020/ Đ-CP ng   24/8/2020 qu    nh xử phạt vi phạm h nh chính 

trong lĩnh vực quản lý,  ảo v   iên giới quốc gia; Số 98/2020/ Đ-CP ng   
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26/8/2020 qu    nh xử phạt vi phạm h nh chính trong hoạt  ộng thương mại, sản 

xuất,  uôn  án h ng giả, h ng cấm v   ảo v  quyền lợi người tiêu dùng. Các 

Thông tư: Số 74/2020/TT-BCA ng   01/7/2020 của Bộ Công  n qu    nh vi c 

kiểm soát  uất nhập cảnh  ối với công dân Vi t Nam tại cửa khẩu; Số 

09/2020/TT-B  PT T ng   24/7/2020 của Bộ  ông nghi p v  Phát triển nông 

thôn hướng dẫn  ác nhận thiên t i, d ch b nh trong thực hi n chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm nông nghi p; Số 04/2020/TT-BV TTDL ng   06/8/2020 của Bộ Văn 

hó , Thể th o v  Du l ch qu    nh bi n pháp thực hi n chức năng quản lý nh  

nước về  â  dựng, thực hi n hương ước, qu  ước; Số 74/2020/TT-BTC ng   

10/8/2020 của Bộ T i chính qu    nh mức thu, nộp phí sử dụng  ường bộ. Ngh  

quyết số 221/2020/NQ- Đ D ng   08/7/2020 củ   Đ D tỉnh qu    nh một số 

chính sách về công tác dân số v  phát triển trên       n tỉnh    Tĩnh gi i  oạn 

2021-2030… 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Các  gh    nh củ  Chính phủ: Số 

90/2020/ Đ-CP ng   13/8/2020 về  ánh giá,  ếp loại chất lượng cán  ộ, công 

chức, viên chức; Số 104/2020/ Đ-CP ng   04/09/2020 sử   ổi,  ổ sung  gh  

  nh số 53/2015/ Đ-CP ng   29/5/2015 củ  Chính phủ qu    nh về nghỉ hưu ở 

tuổi c o hơn  ối với cán  ộ, công chức; Số 106/2020/ Đ-CP ng   10/9/2020 về v  

trí vi c l m v  số lượng người l m vi c trong  ơn v  sự nghi p công lập; Số 

107/2020/ Đ-CP ng   14/9/2020 sử   ổi,  ổ sung một số  iều củ   gh    nh số 

24/2014/ Đ-CP ng   04/4/2014 củ  Chính phủ qu    nh tổ chức các cơ qu n 

chu ên môn thuộc Ủ    n nhân dân tỉnh, th nh phố trực thuộc trung ương; Số 

108/2020/ Đ-CP ng   14/9/2020 sử   ổi,  ổ sung một số  iều củ   gh    nh số 

37/2014/ Đ-CP ng   05/5/2014 củ  Chính phủ qu    nh tổ chức các cơ qu n 

chu ên môn thuộc Ủ    n nhân dân hu  n, quận, th    , th nh phố thuộc tỉnh, 

th nh phố trực thuộc trung ương; Số 112/2020/ Đ-CP ng   18/9/2020 về  ử lý kỷ 

luật cán  ộ, công chức, viên chức; Số 115/2020/ Đ-CP ng   25/9/2020 qu    nh 

về tu ển dụng, sử dụng v  quản lý viên chức. Thông tư số 03/2020/TT-B V ng   

21/07/2020 củ  Bộ  ội vụ qu    nh chi tiết về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục,  i n 

pháp  ảo v  v  trí công tác củ  người tố cáo l  cán  ộ, công chức, viên chức… 

 + Đối với lực lượng vũ trang nhân dân: Các  gh    nh củ  Chính phủ: Số 

75/2020/ Đ-CP ng   01/7/2020 qu    nh chi tiết một số  iều củ  Luật sử   ổi,  ổ 

sung một số  iều củ  Luật  hập cảnh,  uất cảnh, quá cảnh, cư trú củ  người nước 

ngo i tại Vi t   m; Số 76/2020/ Đ-CP ng   01/7/2020 qu    nh chi tiết  ối tượng, 

trình tự, thủ tục, thẩm qu ền cấp, thu hồi, hủ  giá tr  sử dụng giấ  thông h nh; Số 

77/2020/ Đ-CP ng   01/7/2020 qu    nh vi c quản lý, kh i thác thông tin trong Cơ 

sở dữ li u quốc gi  về  uất nhập cảnh; d ch vụ công trực tu ến phục vụ cấp, quản 

lý, kiểm soát hộ chiếu củ  công dân Vi t   m; kiểm soát  uất nhập cảnh  ằng cổng 

kiểm soát tự  ộng; Số 78/2020/ Đ-CP ng   06/7/2020 về sĩ qu n dự    Quân  ội 

nhân dân Vi t   m; Số 79/2020/ Đ-CP ng   08/7/2020 qu    nh chế  ộ, chính 

sách trong  â  dựng, hu   ộng lực lượng dự     ộng viên;  Số 92/2020/ Đ-CP 

ng   17/8/2020 qu    nh về cơ sở huấn lu  n dự     ộng viên cấp tỉnh; Số 
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96/2020/ Đ-CP ng   24/8/2020 qu    nh  ử phạt vi phạm h nh chính trong lĩnh 

vực quản lý,  ảo v   iên giới quốc gi … 

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các  gh    nh củ  Chính phủ: 

Số 88/2020/ Đ-CP ng   28/7/2020 qu    nh chi tiết v  hướng dẫn thi h nh một 

số  iều củ  Luật An to n, v  sinh l o  ộng về  ảo hiểm t i nạn l o  ộng,   nh 

nghề nghi p  ắt  uộc; Số 98/2020/ Đ-CP ng   26/8/2020 qu    nh  ử phạt vi 

phạm h nh chính trong hoạt  ộng thương mại, sản  uất,  uôn  án h ng giả, h ng 

cấm v   ảo v  qu ền lợi người tiêu dùng; Số 100/2020/ Đ-CP ng   28/8/2020 về 

kinh do nh h ng miễn thuế; Số 114/2020/ Đ-CP ng   25/9/2020 qu    nh chi tiết 

thi h nh  gh  qu ết số 116/2020/Q 14 củ  Quốc hội về giảm thuế thu nhập 

do nh nghi p phải nộp củ  năm 2020  ối với do nh nghi p, hợp tác   ,  ơn v  sự 

nghi p v  tổ chức khác. Các  gh  qu ết củ   Đ D tỉnh: Số 214/2020/ Q- Đ D 

ng   08/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản  uất kinh do nh thúc  ẩ  

phát triển kinh tế trong  iều ki n ph ng, chống d ch Covd-19; Số 215/2020/ Q-

 Đ D ng   08/7/2020 qu    nh một số chính sách hỗ trợ  â  dựng tiêu chuẩn, 

qu  chuẩn cho sản phẩm, h ng hó , d ch vụ tỉnh    Tĩnh  áp ứng  êu cầu hội 

nhập quốc tế gi i  oạn 2020-2025 v  những năm tiếp theo; Số 216/2020/ Q-

 Đ D ng   08/7/2020 về sử   ổi,  ổ sung một số nội dung tại  gh  qu ết số 

87/2018/NQ- Đ D ng   18/7/2018 củ   Đ D tỉnh. Các Qu ết   nh củ  UB D 

tỉnh: Số 22/2020/QĐ-UB D ng   31/8/2020 qu    nh tỷ l  phần trăm tính  ơn giá 

thuê  ất,  ơn giá thuê  ất  â  dựng công trình ngầm,  ơn giá thuê  ất có mặt nước 

trên       n tỉnh.  go i r ,  ối với người l o  ộng trong do nh nghi p cần tiếp tục 

tu ên tru ền pháp luật về l o  ộng, công  o n,  ảo hiểm   tế,  ảo hiểm    hội… 

+ Đối với phổ biến giáo dục trong Nhà trường: Các  gh    nh củ  Chính 

phủ: Số 84/2020/ Đ-CP ng   17/7/2020 qu    nh chi tiết một số  iều củ  Luật 

 iáo dục;  Số 105/2020/ Đ-CP ng   08/9/2020 qu    nh chính sách phát triển 

giáo dục mầm non; Số 110/2020/ Đ-CP ng   15/9/2020 qu    nh chế  ộ khen 

thưởng  ối với học sinh, sinh viên, học viên  oạt giải trong các kỳ thi quốc gi , 

quốc tế; Số 116/2020/ Đ-CP ng   25/9/2020 qu    nh về chính sách hỗ trợ tiền 

 óng học phí, chi phí sinh hoạt  ối với sinh viên sư phạm. Các Thông tư củ  Bộ 

 iáo dục v  Đ o tạo: Số 21/2020/TT-B DĐT ng   31/7/2020 hướng dẫn công 

tác thi  u , khen thưởng ng nh  iáo dục; Số 24/2020/TT-B DĐT ng   25/8/2020 

qu    nh vi c sử dụng giáo viên, cán  ộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chư   áp ứng trình  ộ chuẩn  ược   o tạo; Số 

25/2020/TT-B DĐT ng   26/8/2020 qu    nh vi c lự  chọn sách giáo kho  trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; Số 27/2020/TT-B DĐT ng   04/9/2020   n h nh Qu  

  nh  ánh giá học sinh tiểu học.  gh  qu ết số 222/2020/ Q- Đ D ng   

08/7/2020 củ   ội  ồng nhân dân tỉnh qu    nh cơ chế thu v  sử dụng mức thu 

d ch vụ tu ển sinh các cấp học trên       n tỉnh    Tĩnh.  go i r ,  ối với học 

sinh trong nh  trường tiếp tục tu ên tru ền Thông tư số 06/2019/TT-B DĐT 

ng   12/4/2019 Qu    nh Qu  tắc ứng  ử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường  u ên; Luật An ninh mạng; pháp luật 
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về ph ng chống m  tú , ph ng chống tác hại củ  rượu,  i ;  n to n gi o thông; 

ph ng chống  âm hại trẻ em v  các văn  ản pháp luật khác có liên qu n. 

 go i các văn  ản nêu trên,  ề ngh  các cơ qu n,  ơn v ,     phương căn cứ 

 êu cầu quản lý, lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp  ể tu ên tru ền, 

phổ biến  ến các  ối tượng,       n thuộc phạm vi quản lý.  

3. Hình thức, biện pháp 

Căn cứ tình hình thực tiễn củ      phương,  ơn v ,  ề ngh  các  ơn v ,     

phương tăng cường PB DPL qu  các phương ti n thông tin  ại chúng, qu  h  

thống lo  tru ền th nh cơ sở;  ẩ  mạnh ứng dụng công ngh  thông tin trong công 

tác PB DPL thông qu  các hình thức: tu ên tru ền qu  h  thống Cổng thông tin 

 i n tử củ  huy n v  Tr ng thông tin  i n tử củ  các x , th  trấn, mạng    hội… 

4. Tổ chức thực hiện 

 - Trên cơ sở  ướng dẫn n  ,  ề ngh  các ph ng,   n, ng nh,  o n thể cấp 

hu  n, UB D các   , th  trấn, các cơ quan,  ơn v  chủ  ộng  â  dựng  ế hoạch 

cụ thể, triển kh i thực hi n tại     phương,  ơn v . 

 - Đề ngh  Ban Tuyên giáo Huy n ủ  chỉ  ạo các tổ chức cơ sở Đảng tuyên 

tuyền, quán tri t các văn bản pháp luật mới ban h nh, có liên quan trong các tổ 

chức, cơ sở Đảng trên     b n to n huy n. 

 - Ph ng Tư pháp - Cơ qu n Thường trực củ   ội  ồng Phối hợp phổ  iến, giáo 

dục pháp luật hu  n có trách nhi m  ôn  ốc, theo dõi các  ơn v ,     phương triển 

kh i thực hi n v  tổng hợp báo cáo UBND huy n v  Cơ qu n thường trực Hội  ồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh  ể tiếp tục chỉ  ạo thực hi n. 

 Trên  â  l   ướng dẫn công tác phổ  iến, giáo dục pháp luật quý IV năm 

2020 củ   ội  ồng phối hợp phổ  iến, giáo dục pháp luật huy n. Đề ngh  các 

ph ng,   n, ng nh,  o n thể cấp huy n, UB D các   , th  trấn, các cơ quan,  ơn 

v  nghiêm túc triển kh i thực hi n./. 

Nơi nhận: 

-  hư trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ t ch, các PCT UB D hu  n; 

- Ủy ban MTTQ huy n; 

- Các   n: Tu ên giáo, UB T  u  n ủy; 

- B n Pháp chế  Đ D hu  n; 

- Các th nh viên  ội  ồng PH PBGDPL huy n; 

- Lưu:  Đ P PB DPL. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 
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