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Kính gửi: 

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh, huyện; 

- Tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn. 

 

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh, do đó Sở Tư pháp 

không thể tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ 

chức định kỳ Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới cho đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên thuộc hệ thống Công đoàn (đợt 1) trong 

quý I theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

Vì vậy, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trân trọng gửi 

đến các đồng chí bộ tài liệu (gồm đề cương và bài giảng) giới thiệu các văn bản 

quy phạm pháp luật mới, bao gồm các nội dung: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương. 

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

Viên chức. 

- 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. 

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

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Đề nghị các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên trong hệ thống Công 

đoàn chủ động cập nhật, tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai bộ tài liệu đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp. 

Truy cập và tải bộ tài liệu tại trang web: sotuphap.angiang.gov.vn. Vào mục 

Thông báo. 
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Hoặc vào địa chỉ truy cập: 

 http://sotuphap.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/2018/banner/thong-

bao/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-

hH6kVFm8ZaWLp4G3iaGPv7-FhYGgcE-ji4-RiFGBmbm-

l76UfgVFGQHKgIAAdPQpA!!/ 

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp), điện 

thoại 02963.953.272, email dmtrung@angiang.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ quý cơ quan./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (qua email);  
- PTP huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cao Thanh Sơn 
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