
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-TTr 
 

Về việc phổ biến các luật mới ban hành 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Đắk Lắk, ngày       tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở; 

- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và Công văn số 586/HĐPH ngày 05/8/2020 

của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc đề nghị phổ biến các 

luật mới ban hành, Sở GDĐT triển khai như sau: 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 văn bản luật:  

1. Bộ luật Lao động. 

2. Luật Thư viện. 

3. Luật Dân quân tự vệ.  

4. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

5. Luật Lực lượng dự bị động viên. 

6. Luật Chứng khoán. 

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương. 

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức. 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. 

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

11. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ. 

Để phổ biến, quán triệt các luật mới này theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2020, Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã biên soạn 11 Đề cương giới thiệu nội dung của 

các văn bản luật mới được đăng tải tại: http://sotuphap.daklak.gov.vn và hệ thống 

Email nội bộ của ngành GDĐT tại địa chỉ: http://cv.daklak.edu.vn (O.M.S) hoặc 

http://qlvb.gddt.daklak.gov.vn (iDesk),  Sở GDĐT có ý kiến như sau:  
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Yêu cầu Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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