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KẾ HOẠCH 

Về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật được 

 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua và các văn bản chỉ đạo,  

điều hành của Trung ương và địa phương 
 

 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật 

được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua và Kế hoạch số 39/KH-

UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và thực hiện Quy ước năm 

2018; 

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-SKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch Công tác Pháp chế và Theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2018; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phổ biến các văn bản luật 

được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

sâu rộng về nội dung của các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 

thông qua, các văn bản của Trung ương và địa phương; 

Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm pháp luật được tuân thủ và chấp 

hành nghiêm chỉnh. 

2. Yêu cầu 

Nội dung của tài liệu cần phổ biến ngắn gọn, xúc tích, giúp cho công 

chức, viên chức, người lao động nắm rõ được nội dung, ý nghĩa của các văn bản 

luật đồng thời nâng cao ý thức thực thi pháp luật. 
 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

A. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cần tập trung nghiên cứu 

của 07 văn bản Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua 

cụ thể như sau: 

1. Luật Cạnh tranh 

 Luật Cạnh tranh gồm có 10 chương, 118 điều; có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2019; 

Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về hành vi 

hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác 

động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý 

nhà nước về cạnh tranh. 
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2. Luật Quốc phòng 

Luật Quốc phòng gồm 07 chương, 40 điều; có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

 Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về nguyên 

tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh; tình 

trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vụ trang 

nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; 

quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. 

3. Luật An ninh mạng 

Luật An ninh mạng gồm có 07 chương, 43 điều; có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

 Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về hoạt động 

bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian 

mạng; trách nhiệm của các cơ quan , tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Luật Tố cáo 

 Luật Tố cáo có 09 chương và 67 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2019; 

 Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về tố cáo và 

giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản 

lý công tác giải quyết tố cáo. 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, thể thao 

 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, thể thao gồm 03 điều; có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

 Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về tổ chức và 

hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động thể dục, thể thao. 

 6. Luật Đo đạt và bản đồ 

Luật Đo đạt và bản đồ gồm 09 chương, 61 điều; có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về hoạt động 

đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng 

sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu sản 

phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt 

động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. 

7. Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến Quy 

hoạch 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến Quy hoạch 

gồm 12 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

Những nội dung cần tập trung nghiên cứu: Những quy định về sửa đổi, bổ 

sung, một số điều liên quan đến Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, 

Luật Dược, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và 
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Công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em.  

 B. Tuyên truyền, phổ biến những văn bản chỉ đạo, điều hành của 

Trung ương và của địa phương 

1. Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo 

đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan 

Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

2. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa 

điều kiện kinh doanh; 

3. Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ về việc Triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

4. Công văn số 3494/VPUB-NC ngày 09/10/2018 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin; 

5. Công văn số 3438/UBND-NC ngày 12/10/2018 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; 

6. Công văn số 3733/VPUB-NC ngày 25/10/2018 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP; 

7. Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật. 

C. Tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy định về Kiểm soát thủ 

tục hành chính  

1. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

2. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn Phòng Chính 

Phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

4. Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

5. Công văn số 3586/UBND-KSTTHC ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc triển khai nội dung thực hiện trong năm 2018 của Kế 

hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  
 

  Văn phòng Sở gửi đề cương tóm lượt những nội dung cơ bản của 07 văn 

bản luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương đến 

lãnh đạo các phòng, chi cục, trung tâm qua hộp thư điện tử để phổ biến đến công 

chức, viên chức và người lao động nghiên cứu; 
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 Trung tâm thông tin mở chuyên mục “Phổ biến pháp luật” và đăng tải Kế 

hoạch triển khai kèm đề cương các văn bản luật lên Cổng thông tin điện tử của 

Sở;  

Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành việc triển khai trong tháng 11 

năm 2018. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Báo cáo viên thuộc Sở; Biên soạn đề 

cương tài liệu cần tuyên truyền, phổ biến. Tổng hợp và báo cáo kết quả phổ biến 

theo quy định; 

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng Sở 

thực hiện Kế hoạch này; 

- Các đơn vị gửi danh sách công chức, viên chức, người lao động ký tên 

nhận tài liệu triển khai các văn bản Luật gửi về Văn phòng Sở trước ngày 

12/11/2018 để tổng hợp, báo cáo. 

Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện 

Kế hoạch này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Phó GĐ phụ trách (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

 

Trần Đông Phương An 
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