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THANH TRA TỈNH
Số: 35 /KH-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 09/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào
Cai về việc phổ biến pháp luật đợt II năm 2022; Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành
Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 nhằm quán triệt kịp thời nội dung cơ
bản của các Luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần
thứ nhất; tuyên truyền nhắc lại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được
Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, Luật Phòng, chống tham nhũng
được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua; các văn bản quy phạm pháp
luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến
pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày
20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc 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; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
2. Yêu cầu
Việc phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 phải được tổ chức sâu, rộng tới
các đối tượng bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, mọi tầng lớp Nhân
dân trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan
trực tiếp đến người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến
giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch covid -19.
II. ĐỐI TƯỢNG
Lãnh đạo, công chức, người lao động, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
thuộc Thanh tra tỉnh.
III. HÌNH THỨC
1. Phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, lồng
ghép trong nội dung cuộc họp giao ban hằng tháng cơ quan, các hoạt động của
các tổ chức đoàn thể, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…
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2. Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin
điện tử, Trang thông tin điện tử của ngành, tỉnh.
3. Niêm yết trên bảng tin cơ quan; trang bị tài liệu, sách pháp luật cho tủ
sách pháp luật của cơ quan.
IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến: Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội
khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Nghị quyết được Uỷ
ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua; tuyên truyền nhắc lại Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông
qua; Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6
thông qua (Có danh mục kèm theo).
2. Các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành
và niêm yết Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành (Có danh mục kèm theo).
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Sau Hội nghị phổ biến pháp luật cấp tỉnh dự kiến cuối tháng 5/2022, công
chức được cử đi dự Hội nghị có trách nhiệm giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến
các văn bản quy phạm pháp luật trong nội bộ cơ quan và áp dụng nhiều hình
thức để tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả xong trước ngày 10/6/2022.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Tổ pháp chế cơ quan Thanh tra tỉnh phối hợp với các phòng
nghiệp vụ tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời báo cáo kết
quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2022.
2. Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động.
3. Kế toán Thanh tra tỉnh xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch này (mức chi thực hiện theo quy định
tại Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai
về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, GDPL, chuẩn tiếp cận pháp
luật cho người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan).
Trên đây là Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 của Thanh tra
tỉnh Lào Cai./.
Nơi nhận:

- Sở Tư pháp
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- VP, phòng nghiệp vụ;
- Tổ pháp chế;
- Kế toán Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Hoàng Công Phái

DANH MỤC
Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới
của Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai
(Kèm theo Kế hoạch số 35 /KH-TT ngày 11 /5/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai)

Ngày,
tháng,
STT
Số ký hiệu
năm ban
hành
I. LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI CÁC KHÓA XIII, XIV, XV THÔNG QUA
1

03/2022/QH15

11/01/2022

Trích yếu

Ghi
chú

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế
tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

44/2013/QH13
26/11/2013 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
36/2018/QH14
20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
II. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC
UỶ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA XV THÔNG QUA
2
3

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ
2
01/2022/UBTVQH15 24/3/2022
đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
III. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh
1
23/2022/NĐ-CP
05/04/2022
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
2
22/2022/NĐ-CP
25/03/2022
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015
3
20/2022/NĐ-CP
10/03/2022
của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
4
01/VBHN-TTCP
19/4/2022 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
1

46/2022/QH15

11/01/2022

4
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12
năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính
sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
IV. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07/2022/QĐ-TTg
25/03/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng
1
của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021 - 2025
495/QĐ-TTg
20/4/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030,
2
tầm nhìn đến năm 2050
422/QĐ-TTg
04/04/2022 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc
3
gia năm 2022
411/QĐ-TTg
31/03/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến
4
năm 2030
407/QĐ-TTg
30/3/2022 Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình
5
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
6
390/QĐ-TTg
28/03/2022 Phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"
321/QĐ-TTg
08/03/2022 Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
7
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
320/QĐ-TTg
08/03/2022 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc
8
cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
9
319/QĐ-TTg
08/03/2022 Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
318/QĐ-TTg
08/03/2022 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
10
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
V. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
02/2022/TT-BYT
18/02/2022 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
1
5

2
3

29/2022/NĐ-CP

29/4/2022

01/2022/TT-BTTTT

17/02/2022

03/2022/TT-BTP

10/02/2022

Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh
và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
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

5
Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ
4
phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng
mua, bán, xử lý nợ
02/2022/TT-BTP
08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5
VI. QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Ban hành Quy định xác định chi phí và quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích
1
01/2022/QĐ-UBND 5/01/2022
trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban
2
05/2022/QĐ-UBND 18/01/2022
nhân dân tỉnh Lào Cai
05/2022/TT-BTC

08/02/2022

3

06/2022/QĐ-UBND

20/01/2022

4

07/2022/QĐ-UBND

10/2/2022

5

37 /KH-UBND

26/1/2022

6

85 /KH-UBND

3/3/2022

7

98 /KH-UBND

16/3/2022

8

562/QĐ-UBND

15/3/2022

9

121 /KH-UBND

29/3/2022

Sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây
dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối
với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 18-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng,
chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Tổ chức, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và
miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

