UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
Số:
/KH-ĐHPY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

tháng

năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết
được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của
UBND tỉnh Phú Yên về việc Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được
thông qua tại Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Trường Đại học Phú Yên đề
nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết cho
cán bộ viên chức trong đơn vị mình. Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết được Quốc
hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tới cán bộ viên chức trong
đơn vị.
- Xác định rõ nhiệm vụ của đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện, phát
huy vai trò của cán bộ viên chức trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật và
thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp
vụ, đề cao ý thức phục vụ nhân dân.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết phải đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, trong đó cần tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn
mạnh những điểm mới, quan trọng.
II. Nội dung thực hiện
1. Các Luật, các Nghị quyết triển khai tuyên truyền
1.1. Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
- Luật Quốc phòng năm 2018 (Luật số 22/2018/QH14)
- Luật Cạnh tranh năm 2018 (Luật số 23/2018/QH14)
- Luật An ninh mạng năm 2018 (Luật số 24/2018/QH14)
- Luật Tố cáo năm 2018 (Luật số 25/2018/QH14)
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 (Luật
số 26/2018/QH14)
- Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 (Luật số 27/2018/QH14)
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch (Luật
số 28/2018/QH14)

1.2. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa
XIV
- Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về hoạt động chất vấn.
- Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lí, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2016.
- Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 8/6/2018 về chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm
2018.
- Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về chương trình giám sát
của Quốc hội năm 2019.
- Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về thành lập Đoàn giám
sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn
2014-2018”
- Nghị quyết số 61/2018/QH14, ngày 15/6/2018 về việc thành lập Đoàn
giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lí, sử dụng
đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.
- Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về Kì họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV.
2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết
Trưởng các đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết
trong đơn vị mình dưới hình thức lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị.
Thời gian thực hiện: trong Quý III, Quý IV năm 2018.
Để truy cập các văn bản nói trên và lấy tài liệu phổ biến tại đơn vị, các đơn vị có
thể truy cập trang thư viện pháp luật điện tử: thuvienphapluat.vn/văn bản pháp luật
hoặc trên trang phổ biến pháp luật trên website của Nhà trường (www.pyu.edu.vn).

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
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