
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 98 /UBND-NC 

V/v tuyên truyền, phổ biến các Luật 
được thông qua tại kỳ họp thứ 6, 

Quốc hội khóa XIV  

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01  năm 2019 

 

Kính gửi:   
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư 
pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được 
thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; để kịp thời triển khai thi hành 
và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Luật đã được Quốc hội thông qua, Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở kế hoạch 
triển khai của Bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương, chủ 
động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trước khi có 
hiệu lực thi hành đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các quy định của Luật tới đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trực tiếp thi hành các Luật và báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật của trong ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến người dân, đặc biệt là các quy 
định trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.  

- Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng, giao Thanh tra tỉnh tham mưu 
xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành trước ngày 28/02/2019. 

- Đối với Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 
thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.  

 (Danh sách các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Luật  kèm theo Công 
văn này). 

2. Sở Tư pháp  

- Đăng tải Luật và đề cương tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của 
ngành (http://www.sotp.langson.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, 
triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát và lập danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội 
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dung liên quan đến các Luật mới ban hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định pháp luật mới.  

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả 
thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển 
khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật liên quan trên địa bàn. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, 
hướng dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 
luật có liên quan cho hội viên, thành viên tổ chức mình và tham gia tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. 

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

 Nơi  nhận: 
 - Như trên; 
 - Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);  
 - TT. Tỉnh ủy; 
 - TT. HĐND tỉnh; 
 - CT, PCT UBND tỉnh; 
 - C,PCVP UBND tỉnh;  
các phòng CV, TT THCB; 
 - Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 Nguyễn Long Hải 
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DANH SÁCH 
Các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Luật 

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-NC ngày    /01/2019 của UBND tỉnh) 
 
 

STT 
CƠ QUAN 
 CHỦ TRÌ 

TÊN LUẬT 
Thời 
gian 

 
1 
 

Công an tỉnh 

- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) 
- Luật Công an nhân dân  
(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019). 
- Luật Đặc xá  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019). 

Trước 
khi 

Luật 
có 

hiệu 
lực thi 
hành. 

2 
Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

- Luật Trồng trọt  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020). 
- Luật Chăn nuôi  

(có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020). 

3 
Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng 
tỉnh 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam  
(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7 /2019). 

4 Thanh Tra tỉnh 
Luật Phòng, chống tham nhũng  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019). 

5 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019). 

6 

 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 
 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên 
quan đến quy hoạch  

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019). 
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