
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 759/SNN-VP 
V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến 

việc triển khai thi hành các Luật, Nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội khóa XIV 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 1109/UBND-NC ngày 23/4/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 Luật gồm: (1) 

Luật Bảo vệ môi trường, (2) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, (3) Luật thỏa thuận Quôc tế, (4) Luật cư trú, (5) Luật 

Biên phòng Việt Nam, (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS), (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và 13 Nghị quyết. 

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật phổ biến 

giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:  

1. Căn cứ điều kiện thực tế của từng đơn vị, lựa chọn những hình thức 

phù hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Luật, Nghị quyết 

đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bao gồm: Luật Bảo 

vệ môi trường, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, Luật thỏa thuận Quôc tế,  Luật cư trú,  Luật Biên phòng Việt Nam,  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 13 Nghị quyết. 

2. Thường xuyên, chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành thuộc lĩnh vực đơn vị được giao quản lý để kịp thời tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nắm biết và tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo 

 

Kính gửi:  

 

Các đơn vị trực thuộc Sở. 
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đúng quy định;  báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị, báo cáo công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 284/SNN-VP ngày 

24/02/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

3. Giao Văn phòng Sở: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị; đăng tải các văn bản quy phạm 

pháp luật mới được ban hành trên Trang thông tin điện tử của Sở; định kỳ tham 

mưu tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (Linh. 03b) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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