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KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2022 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD ngày 20/4/2022 của Hội đồng phối hợp 

PB GDPL thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẩn công tác phổ biên, giáo dục 

pháp luật quý II năm 2022. Để công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 

2022 được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả, UBND phường Thạch Quý 

ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 

2022 trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan 

trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát 

nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát 

triển kinh tế tỉnh nhà.  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật; Phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các 

cấp, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trong công tác này.  

 2. Yêu cầu 

 - Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, xác định nhiệm vụ cụ thể: Nội dung 

công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

liên quan trong việc triển khai thực hiện. 

 - Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn. 

 II. NỘI DUNG 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 17-KH/ThU 

ngày 26/02/2021 của Thành ủy Hà Tĩnh và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

17/3/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh về thực hiện các văn bản nên trên.  

Tăng cường phổ biến pháp luật về đất đai; môi trường; an toàn giao 

thông; các văn bản về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống 

buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; an toàn vệ sinh thực phẩm; 
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an sinh xã hội; các nội dung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; 

phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; 

ch  trọng phổ biến, thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19… 

Ch  trọng tuyên truyền, phổ biến các Luật mới có hiệu lực năm 2022 như: 

Luật Phòng, chống ma t y; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ Môi 

trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của 

Luật Thống kê…các Nghị quyết, chính sách mới của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

các Quyết định mới ban hành của UBND tỉnh liên quan mật thiết đến cán bộ và 

Nhân dân. 

Triển khai nghiêm t c, có chất lượng Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

Ngoài ra, cần ch  trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết 

thực đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

- Đối với Nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: số 02/2022/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 

doanh bất động sản; số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê 

điều; số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; số 

05/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê 

điều, phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 

01 năm 2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; số 

07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật; th  y; chăn nuôi; số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  số 

10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 quy định về lệ phí trước bạ; số 

12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 

2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; 

số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 

07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 

01 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; số 17/2022/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công 

nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;  

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND tỉnh ngày 10 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Ban hành 

“Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến tr c, mồ mả, tàu thuyền, máy 

móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và vật nuôi trồng thủy sản” khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… 

Các văn bản của thành phố ban hành: Nghị quyết số 25/NQ-HĐ ngày 

14/12/2021 của HĐND thành phố về việc giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo NQ số 24/NQ-

HĐND ngày 27/11/2017; Nghị quyết số 15/NQ-HĐ ngày 04/8/2021 của HĐND 

thành phố Nghị quyết một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây 

dựng cơ sở hạ tầng và Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2021-2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐ ngày 14/12/2021 của 

HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 

tuổi đến 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết 

số 30/NQ-HĐ ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố về một số cơ chế hỗ trợ 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố… 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân: 

Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai 
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đoạn 2019-2022; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 

01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17 tháng 02 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi 1: 2022 QCVN 

102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu tr c mã định danh và 

định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành; Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi;  

Tiếp tục phổ biến các Quyết định của UBND tỉnh: số 53/2021/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 Ban hành Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 

55/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ban hành quy định quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát 

viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh… 

Các văn bản của thành phố ban hành: Nghị quyết số 25/NQ-HĐ ngày 

14/12/2021 của HĐND thành phố về việc giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo NQ số 24/NQ-

HĐND ngày 27/11/2017; Nghị quyết số 15/NQ-HĐ ngày 04/8/2021 của HĐND 

thành phố Nghị quyết một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây 

dựng cơ sở hạ tầng và Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2021-2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐ ngày 14/12/2021 của 
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HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 

tuổi đến 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết 

số 30/NQ-HĐ ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố về một số cơ chế hỗ trợ 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố… 

- Đối với doanh nghiệp và người lao động: Tăng cường tuyên truyền phổ 

biến Bộ luật lao động; Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y 

tế, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục 

ch  trọng phổ biến các Nghị định của Chính phủ: số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 10 năm 2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; số 122/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… 

- Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Thông tư số 

03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và 

chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Tăng cường phổ biến các 

Văn bản: Luật Giáo dục; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 

số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình 

thức và việc xác định người tr ng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập… 

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP 

 Tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của đối tượng được 

PBGDPL để lựa chọn hình thức và biện pháp phù hợp nhất để PBGDPL như: 

tổ chức các hội nghị của UBND; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hội 

nghề nghiệp, sinh hoạt Ngày pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin 

đại ch ng, hệ thống loa truyền thanh phường và tổ dân phố, các hoạt động tư 

vấn pháp luật, trợ gi p pháp lý, hoà giải, trang thông tin điện tử phường; 

trang mạng xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị… 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trên cơ sở Kê hoạch này này, các ban, ngành, đoàn thể phường; trường 

học và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai 

thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn chủ động liên lạc với Thường 

trực Hội đồng PBGDPL phường để phối hợp thực hiện. 

 2. Cơ quan Thường trực, các thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật phường có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 01/HD ngày 20/4/2022 của 

Hội đồng phối hợp PB GDPL thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác 

phổ biên, giáo dục pháp luật quý II năm 2022 của UBND phường Thạch Quý. 

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các trường học, và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp (BC); 

- Hội đồng PH PBGDPL thành phố; 
- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

  - Các ban, ngành, đoàn thể cấp phường; 

- Hiệu trưởng các nhà trường; 
- Tổ trưởng các tổ dân phố; 
- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Hải 
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