UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 79 /STP-PBGDPL

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai phổ biến
các Luật, Nghị quyết đã được thông
qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa
XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh.
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 luật (Luật Quản lý
nợ công (sửa đổi); Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
và một số Nghị quyết quan trọng (có Phụ lục kèm theo Công văn).
Thực hiện Công văn 157/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư
pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được
thông qua tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV, Sở Tư pháp đề nghị các cơ
quan, đơn vị và địa phương triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, lựa chọn hình thức phổ biến
phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị và
địa phương; tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, phổ biến những điểm
mới, các nội dung trọng tâm, các quy định có tác động trực tiếp và được người
dân quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân;
chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện có hiệu quả trên
Cổng/Trang thông tin điện tử; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn; lồng
ghép phổ biến trong các chương trình đối thoại chính sách pháp luật…; đảm bảo
nguồn lực để thực hiện trách nhiệm phổ biến văn bản, chính sách mới theo quy
định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến nội
dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản pháp luật.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh,
Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán
triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên,

thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập,
tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực
hiện pháp luật.
4. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai tăng thời
lượng, lồng ghép, tuyên truyền phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản
pháp luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để phổ biến sâu rộng
đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhu cầu,
điều kiện thực tế của địa phương phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện kịp
thời có hiệu quả, đồng bộ, sâu rộng, có chất lượng trong công tác quán triệt, phổ
biến các Luật, Nghị quyết mới ban hành theo các Kế hoạch triển khai thi hành
của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên
quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn
thuộc phạm vi quản lý.
6. Người làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Tư pháp
nâng cao trách nhiệm, chủ động theo dõi, tham mưu người đứng đầu các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp trước ngày
18/11/2018 (có thể tổng hợp chung với Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo
dục pháp luật năm 2018) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân
tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để nghiên cứu, tháo gỡ
kịp thời.
(Đính kèm Danh mục các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông
qua tại Kỳ họp thứ 4)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Tư pháp;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Ngọc Lam
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DANH MỤC CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT
Được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4
(Ban hành kèm theo Công văn số 79/STP-PBGDPL
ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)
Ngày
ban hành

Ngày
có hiệu lực

Tên văn bản

1

16/2017/QH14 15/11/2017

01/01/2019

Luật Lâm nghiệp

2

17/2017/QH14 20/11/2017

15/01/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Các tổ chức tín dụng

3

18/2017/QH14 21/11/2017

01/01/2019

Luật Thủy sản

STT

Số/Ký hiệu

I - LUẬT

4

19/2017/QH14 21/11/2017

01/7/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cơ quan đại diện nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ở nước ngoài

5

20/2017/QH14 23/11/2017

01/7/2018

Luật Quản lý nợ công

6

21/2017/QH14 24/11/2017

01/01/2019

Luật Quy hoạch

II - NGHỊ QUYẾT
1

48/2017/QH14 10/11/2017

10/11/2017

Nghị quyết về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018

2

49/2017/QH14 13/11/2017

13/11/2017

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018

3

50/2017/QH14 14/11/2017

14/11/2017

Nghị quyết về phân bổ ngân sách
trung ương năm 2018

21/11/2017

Nghị quyết về Điều chỉnh lộ trình
thực hiện chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông mới theo
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông

4

51/2017/QH14 21/11/2017

5

52/2017/QH14 22/11/2017

22/11/2017

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự
án xây dựng một số đoạn đường bộ
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía
Đông giai đoạn 2017 - 2020

6

53/2017/QH14 24/11/2017

24/11/2017

Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu
3

khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không
Quốc tế Long Thành
7

54/2017/QH14 24/11/2017

15/01/2018

Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ
Chí Minh

8

55/2017/QH14 24/11/2017

24/11/2017

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

24/11/2017

Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách
tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả

9

56/2017/QH14 24/11/2017

4

