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    Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ về 

triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020;  

Sở Nội vụ thông báo tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật quý IV năm 2020 như sau: 

I. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

Sở Nội vụ tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 với 

hình thức triển khai các nội dung văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, 

viên chức, người lao động qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo về nội 

dung theo đúng Kế hoạch số 35/KH-SNV ngày 10/02/2020 đã đề ra về thời 

gian, chất lượng và hiệu quả gắn với điều kiện, tình hình thực tiễn cụ thể. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương 

và của tỉnh (tập trung vào những văn bản mới ban hành, có hiệu lực, sắp có 

hiệu lực thi hành, những nội dung, văn bản đang nhận được nhiều quan tâm 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

ngành Nội vụ, cụ thể như sau: 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2021). 

2. Luật Thanh niên năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021). 

3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020).  

4. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu lực thi hành từ ngày 

25/11/2020). 

5. Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
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dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020). 

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/9/2020). 

7. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/12/2020). 

8. Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020). 

9. Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020). 

                      (Có các file văn bản gửi kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở 

Nội vụ chủ động nghiên cứu các văn bản và tích cực tham mưu giúp lãnh đạo 

đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nêu trên, kịp thời đề xuất, báo cáo lãnh 

đạo Sở theo yêu cầu./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuôc̣ Sở; 

- CC, VC, NLĐ (VNPT-iOffice); 

- Website; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Ngọc Xuyên 
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