
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-SKH Lào Cai, ngày      tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai tuyên truyền pháp luật đợt IV năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số: 54/KH-STP ngày 14/9/2022 của Sở Tư pháp - Cơ

quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về phổ

biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022; Kế hoạch số: 51/KH-SKH ngày

26/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phổ biến pháp luật đợt IV năm

2022; Kế hoạch số: 53/KH-SKH ngày 28/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về

triển khai Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số: 54/KH-STP ngày 14/9/2022 của Sở Tư pháp - Cơ

quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về phổ

biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng

Kế hoạch số: 51/KH-SKH ngày 26/9/2022 về việc phổ biến pháp luật đợt IV

năm 2022, Kế hoạch số: 53/KH-SKH ngày 28/9/2022 về triển khai Ngày pháp

luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022.

Ngày 09/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển khai tuyên

truyền, phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022 tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên

chức và người lao động trong cơ quan.

2. Kết quả tuyên truyền

2.1. Hình thức tuyên truyền

Báo cáo viên pháp luật của Sở đã tổng hợp và gửi các tài liệu giới thiệu, nội

dung của các Luật mới, Luật đang thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ

biến “nhắc lại”; Các văn bản, kế hoạch của tỉnh và của Sở về công tác cải cách

hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai tới cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động trong cơ quan nghiên cứu, tìm hiểu.

2.2. Nội dung triển khai

Trên cơ sở tiếp thu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3; tuyên truyền nhắc lại Luật Tài

nguyên nước số 17/2012/QH13 và Luật Trẻ em số 102/2016/QH13; các văn bản

quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành tại Hội nghị
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triển khai phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức ngày

18/10/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến

pháp luật đợt IV năm 2022 tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người

lao động trong cơ quan

Thông qua đợt tuyên truyền pháp luật đã quán triệt, phổ biến kịp thời nội

dung của Luật mới; các Luật đang thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ

biến “nhắc lại”; các Nghị định, Nghị quyết 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; Các văn bản, kế hoạch của tỉnh và của Sở về công tác cải

cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nội dung triển khai tuyên truyền, phổ biến như sau:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm

2022 với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng

ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

b. Tuyên truyền, phổ biến các Luật mới, gồm:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15.

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

c. Tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” các Luật, gồm:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13.

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13.

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14.

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14.

d. Các Nghị định, Nghị quyết 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 (có danh mục kèm theo).

đ. Các văn bản, kế hoạch của tỉnh và của Sở về công tác cải cách hành

chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm:
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(1) Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách

hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025; (2) Kế hoạch số

34/KH-SKH ngày 10/6/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-

UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy mạnh thực hiện

công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (3) Nghị quyết số

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; (4) Kế hoạch số 329/KH-

UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết

số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Đề án số 14-ĐA/TU ngày

11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào

Cai, giai đoạn 2021-2025; (5) Kế hoạch số 44/KH-SKH ngày 04/9/2021 Kế

hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai,

giai đoạn 2021-2025”; (6) Kế hoạch số 47/KH-SKH ngày 10/9/2021 Kế hoạch

triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và

Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về Cải cách hành

chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; (7) Kế hoạch số 434/KH-

UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai Kế hoạch triển khai công tác

cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022; (8) Kế hoạch số 63/KH-SKH ngày

29/12/2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022; (9) Kế

hoạch số 21/KH-SKH ngày 29/3/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải

cách hành chính năm 2022; (10) Kế hoạch số 38/KH-SKH ngày 19/7/2022 Kế

hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh

(PAPI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2022; (11) Kế hoạch số

39/KH-SKH ngày 19/7/2022 Kế hoạch Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải

cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào

Cai năm 2022; (12) Văn bản số 1451/SKH-VP ngày 08/8/2022 về việc đẩy

mạnh thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022.

e. Các văn bản, kế hoạch của tỉnh và của Sở về chuyển đổi số trên địa bàn

tỉnh Lào Cai:

(1) Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030; (2) Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về

phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 –

2025; (3) Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030; (4) Kế hoạch số 48/KH-SKH ngày 10/9/2021 Kế hoạch

Chuyển đổi số và thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy

Lào Cai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2022; (5) Kế hoạch số

49/KH-SKH ngày 10/9/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và

năm 2021; (6) Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến

năm 2030; (7) Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về

Kế hoạch Chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công

nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; (8) Kế hoạch số

49/KH-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

năm 2022; (9) Kế hoạch số 23/KH-SKH ngày 18/4/2022 Kế hoạch Chuyển đổi

số của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; (10) Kế hoạch số 47/KH-SKH ngày

13/9/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập pháp luật đợt IV

năm 2022 là 96 đồng chí thuộc biên chế các phòng, ban của Sở.

3. Đánh giá kết quả

Qua đợt tuyên truyền pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và người lao

động trong cơ quan đã tiếp thu và nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cơ bản của Luật

mới và các Luật đang thực hiện liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở

cần nhắc lại. Qua đó nắm rõ quy định kết cấu, nội dung chủ yếu của từng

Chương, Điều, Khoản, Điểm và đối tượng áp dụng, thời gian có hiệu lực của các

Luật, từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, áp dụng vào thực tiễn quá trình

công tác.

Trên đây là kết quả triển khai Hội nghị tuyên truyền pháp luật đợt IV năm

2022 và Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm

2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- Công đoàn Viên chức tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng, Ban thuộc Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hòa
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