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KẾ HOẠCH 
Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào 
Cai về việc phổ biến pháp luật đợt III năm 2022; Thanh tra tỉnh Lào Cai ban 

hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các 

ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của 
Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cảnh sát cơ động và các Nghị 

quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ ba; tuyên truyền nhắc lại 
Luật Cư trú được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 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 III 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 thứ ba; tuyên truyền nhắc lại Luật Cư trú được 

Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua (Có danh mục kèm theo). 

2. Các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định 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 vào tháng 8/2022, 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 10/8/2022. 

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 15/9/2022. 

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 III 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        /KH-TT ngày        /7/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai) 

STT Số ký hiệu 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Trích yếu 
Ghi 

chú 

I. LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, XV THÔNG QUA   

1  05/2022/QH15 15/6/2022 Luật Điện ảnh  

2  06/2022/QH15 15/6/2022 Luật Thi đua, khen thưởng  

3  04/2022/QH15 14/6/2022 Luật Cảnh sát cơ động  

4  68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú  

II. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3 

1  63/2022/QH15 16/06/2022 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  

2  
61/2022/QH15 16/06/2022 Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy 
hoạch thời kỳ 2021 - 2030 

 

3  50/2022/QH15 16/06/2022 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2022 

 

III. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

1  
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng 
 

2  

41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 

của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 
01 năm 2022 của Chính phủ 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 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206040&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206040&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206032&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206037&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206036&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206036&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
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3  39/2022/NĐ-CP 18/06/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ  

4  38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động  

5  35/2022/NĐ-CP 28/5/2022 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế  

6  
34/2022/NĐ-CP 28/5/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 

tiền thuê đất trong năm 2022 
 

7  77/NQ-CP 08/6/2022 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022  

8  63/NQ-CP 03/5/2022 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022  

9  57/NQ-CP 21/4/2022 Về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội  

10  55/NQ-CP 14/4/2022 Về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi  

11  
54/NQ-CP 12/4/2022 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025  

12  50/NQ-CP 08/4/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022  

IV. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

1  13/2022/QĐ-TTg 09/5/2022 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp  

2  
497/QĐ-TTg 21/4/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp 
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

 

V. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG  

1  
06/2022/TT-BNV 28/6/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ trường Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuần chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đôi với 
các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

 

2  
33/2022/TT-BTC 09/6/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 

 

3  
10/2022/TT-

BLĐTBXH 

31/5/2022 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025 

 

4  08/2022/TT-BKHĐT 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia 

 

5  06/2022/TT-BKHCN 31/5/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206054&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205725&classid=1&orggroupid=3
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6  
01/2022/TT-UBDT 26/5/2022 Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 

 

7  
09/2022/TT-

BLĐTBXH 

25/5/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

VI. CHỈ THỊ CỦA TỈNH UỶ 

1  28-CT/TU 01/7/2022 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới   

VII. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ TƯ 

2  03/2022/NQ-HĐND 19/4/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

3  02/2022/NQ-HĐND 19/4/2022 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

 

4  01/2022/NQ-HĐND 19/4/2022 

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai 

 

VIII. QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

5  19/2022/QĐ-UBND 19/5/2022 

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn giá thuê đất để xây dựng 

công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; Đơn giá thuê mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

6  17/2022/QĐ-UBND 14/4/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai  

7   241/KH-UBND  30/6/2022 Tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

8   219/KH-UBND  13/6/2022 Phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

9  217/KH-UBND 10/6/2022 Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025  

10   195/KH-UBND  18/5/2022 
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
năm 2022 

 



 

 

6 

 

IX. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC NIÊM YẾT, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI  

3 08/2022/TT-BCT 20/5/2022 Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới 

 

4 
28/2022/TT-BTC 17/5/2022 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" 

 

5 27/2022/TT-BTC 11/5/2022 Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

 

6 22/2022/QĐ-UBND 09/6/2022 Bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai 

 

7 
18/2022/QĐ-UBND 25/4/2022 Bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào 
Cai” 

 

8 
16/2022/QĐ-UBND 08/4/2022  Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn 
bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

9 
15/2022/QĐ-UBND 31/3/2022 Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 
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