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KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 

______________ 

 

Căn cứ Công văn số 3798/SYT-TCHC ngày 05/10/2020 của Sở Y tế về 

việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020; 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật quý IV năm 2020 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước và địa phương ban hành để công chức, người lao động trong 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nắm bắt kịp thời và nghiêm túc thực hiện. 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu 

pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, công chức, người lao động nhằm tạo 

chuyển biến căn bản trong nhận thức. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể công chức, người lao 

động, đồng thời đề ra biện pháp thực hiện cụ thể để triển khai nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

II. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp đến toàn thể công chức và người lao 

động về Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật 

Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật 

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

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 
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dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn” năm 2020; Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử trên địa bàn tỉnh, Công văn số 3002/UBND-NC ngày 14/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông 

qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công 

văn số 2662/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu; Công văn số 2555/UBND-

KGVX ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Công văn số 3303/UBND-NNTN ngày 

03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái 

chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế; Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Tiếp tục tuyên truyền Luật số 36/2018/QHH 14 ngày 20/11/2018 về 

phòng, chống tham nhũng; Luật số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tuyên truyền Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 về tiếp công dân; 

Luật số 30/2013/QH13 ngày 25/11/2013 về giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật 

số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013 về phòng, chống khủng bố. 

- Phổ biến Công văn số 1578/SNV-CCVC ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ 

về triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp 

bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; Công 

văn số 3287/SYT-NVYD ngày 01/9/2020 của Sở Y tế về một số giải pháp cấp 

bách quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3571/UBND-NC 

ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến và thực 

hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh. 

 - Tuyên truyền Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

III. Hình thức, địa điểm, thành phần 

1. Hình thức  

- Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao ban hàng tuần của quý IV 

năm 2020. 

- Gửi qua email để công chức, người lao động tự nghiên cứu. 

2. Địa điểm: Hội trường Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (số 236 đường 

Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 



3. Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

IV. Tổ chức thực hiện: Giao phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách 

nhiệm phổ biến pháp luật quý IV năm 2020, báo cáo kết quả về Sở Y tế đúng 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Minh Thành 
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