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UBND TỈNH AN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số: 610 /KH-SYT                                   An Giang, ngày  11 tháng 3 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại 

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 
 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh 

AnGiang về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XIV và Công văn số 164/UBND-NV ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh 

An Giang về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Tập trung triển khai các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại 

kỳ họp thứ 8 thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh 

vực y tế nhằm giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật 

của công dân. 

2. Yêu cầu 

- Việc phổ biến các Luật, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thi hành phải 
đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và đảm bảo 

hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. 

- Đảm bảo bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao. 

II. Nội dung và hình thức thực hiện 

 1. Nội dung một số Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 và 

các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: 

 - Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);  

 - Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020);    

 - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2020);     

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

Viên chức năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); 
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 - Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội phê chuẩn 

Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước 

bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; 

 - Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp 

thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh 

cho phù hợp… 

- Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; 

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận 

thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông tại cơ quan, 

đơn vị. 

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, 

xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

- Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

Bảo hiểm y tế. 

- Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

- Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Hình thức thực hiện 

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử và các hình thức thích hợp khác. 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thông tin, truyền thông trong 

việc quán triệt, phổ biến các văn bản Luật và Nghị quyết. 

 - Hình thức thực hiện: Tuyên truyền miệng; Thi tìm hiểu pháp luật; Phổ 

biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở.  
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3. Đối tượng tham dự  

Tất cả Cán bộ công chức của Sở Y tế, các đơn vị y tế trực thuộc tuyến tỉnh, 

huyện, thị, thành phố. 

4. Thời gian và kinh phí 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 

- Kinh phí: Sử dụng kinh phí của Sở Y tế, Văn phòng sở dự trù kinh phí để 

thực hiện theo quy định. Đối với các đơn vị y tế trực thuộc sử dụng kinh phí của đơn vị. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng Sở Y tế phối hợp với cán bộ pháp chế của đơn vị tổ chức thực 

hiện theo kế hoạch, phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ và liên hệ với Báo cáo 

viên của tỉnh khi có yêu cầu. 

- Lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc có kế hoạch tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại đơn vị và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham dự đầy đủ các 

buổi sinh hoạt, phổ biến pháp luật do Sở Y tế tổ chức. 

- Các đơn vị y tế trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế định kỳ báo 

cáo 06 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo năm (trước ngày 20/11) để tổng hợp báo 

cáo về Bộ Y tế và Hội đồng PBGDPL của tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PBGDPL tỉnh; 

- Văn phòng Bộ Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng, ban Sở Y tế; 

- Các Đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTra. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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