
 

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH- PGD&ĐT        TP.Lào Cai,  ngày        tháng 02  năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến pháp luật đợt I năm 2023  

 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai về phổ biến pháp luật đợt I năm 2023;  
Kế hoạch 28/KH-HĐPH ngày 19/01/2023 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 

Lào Cai về việc Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh Lào Cai năm 2023;  

Kế hoạch 30/KH-SGD&ĐT ngày 07/2/2023  của Sở GD&ĐT Lào Cai về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023;  

Kế hoạch số 29/KH-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 về việc Hoạt động của Thành 
viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2023;  

Kế hoạch số 28/KH-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai 
về Phổ biến pháp luật đợt I năm 2023;  

Kế hoạch số 20/KH-SGD&ĐT ngày 07/02/2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai 
về Phổ biến pháp luật đợt I năm 2023; 

Kế hoạch số 20/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai 
về triển khai công tác pháp chế năm 2023;  

Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 của Hội đồng PHGDPL thành 
phố Lào Cai về Phổ biến pháp luật đợt I năm 2023;  

Công văn 09/LĐLĐ ngày 06/2/2023 về việc thực hiện Kết luận số 07/KL-
BCH ngày 06/1/2023 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Để triển khai kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp 
luật đợt I năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phổ biến pháp luật đợt I năm 2023 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 Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được 
Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa 

đổi) được Quốc hội khoá XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 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 
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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.  

- Triển khai 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 

- Các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, giáo viên, 
nhân viên, học sinh bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, 
giáo viên, nhân viên, học sinh nắm được nội dung cơ bản của văn bản pháp luật 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực 
tiếp đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh phổ thông. 

- Đảm bảo tiến độ triển khai tại các trường mầm non, phổ thông. 

II. ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 

và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I năm 2023 ở các 
cơ sở giáo dục: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần 
của các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với 

tình hình thực tế của từng đơn vị. 

2. Các hình thức phổ biến pháp luật khác  

- Phổ biến pháp luật qua hệ thống loa phát thanh của các đơn vị. 

- Phổ biến pháp luật trên bản tin, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật, pa nô, áp phích. 

- Phổ biến pháp luật lồng ghép trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 
lớp, các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường. 

- Phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Phòng và các nhà 
trường; Các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh 

tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông 
qua; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội khoá XV, kỳ họp bất 
thường lần thứ 2 thông qua; các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ quốc hội thông 

qua; Luật Trẻ em và Luật nghĩa vụ quân sự, Luật phòng cháy chữa cháy, 

Luật an toàn giao thông, An ninh mạng, bí mật nhà nước được Quốc hội các 

khoá 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:  
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(Có danh mục kèm theo). 

3. Các văn bản cần được niêm yêt, công bố, công khai: Thực hiện 

niêm yết đầy đủ 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 tại địa điểm dễ 

nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 

hoặc các hình thức khác để Nhân dân biết, thực hiện. 

                             (Có danh mục kèm theo). 

4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên 

truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu": Việc xác định các 
nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành nhưng cần thiết phải đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu” 
được thực hiện dựa trên căn cứ: 

- Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần 

thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao 
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu triển khai 

các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm 
tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại địa phương... 

- Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tuy đã được triển 
khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân còn 

chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến. Căn 
cứ nội dung, hình thức phổ biến pháp luật trong Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ 

của từng ngành, tình hình thực tế ở địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
quyết định việc xác định nội dung trọng tâm, cần thiết (tuyên truyền, phổ biến 

“nhắc lại”, tập huấn, bồi dưỡng “chuyên sâu”) với hình thức phù hợp để phổ biến 
pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đảm bảo 
hiệu quả, chất (Ví dụ: Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017: Các vi phạm 

về môi trường, các tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 
tự công cộng...; lĩnh vực Tài nguyên: Luật Đất đai các quy định của pháp luật về 

đất đai; lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật 
Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành; cải 

cách tư pháp: Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật lý lịch tư pháp, Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Hộ tịch, Luật Tiếp cận thông tin; Luật Xử 

lý vi phạm hành chính, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham 
nhũng, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật An toàn giao thông, an ninh mạng, Bí 

mật nhà nước, các văn bản về một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công 
trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai...v.v. ).  

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Đối với hình thức tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cơ quan 
9 (lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ và họp cơ quan). Thời gian dự kiến tuần cuối 

tháng 2/2023.  

- Các trường mầm non, phổ thông: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 
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 - Thời gian xong trước 05/3/2023. 

2. Đối với các hình thức phổ biến pháp luật khác: Các đơn vị thường 
xuyên phổ biến pháp luật trong suốt năm học theo kế hoạch đã xây dựng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I/2023, chỉ đạo các trường 
mầm non, phổ thông triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục; tổng 

hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở GD&ĐT, Hội đồng PHPBGDPL thành phố và các 
cơ quan, ban ngành liên quan. 

2. Các trường mầm non, phổ thông 

Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt I/2023 và chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; chỉ đạo, yêu cầu 
cán bộ, giáo viên, nhân viên tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy 

định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho đội ngũ, cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh Nhân dân. 

3. Kinh phí 

- Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (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, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên và các văn bản khác có 
liên quan) và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức 
triển khai các hoạt động PBGDPL theo Kế hoạch này một cách thiết thực và đạt hiệu 

quả cao nhất. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2023 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, đề nghị các trường mầm non, phổ 
thông nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai (B/c); 
- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (B/c);; 
- Lãnh đạo UBND thành phố (B/c);; 
- Hội đồng PHGDPL thành phố (B/c);; 
- Phòng Tư Pháp TP (B/c); 
- Công an thành phố (P/h); 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
- Liên đoàn LĐTP (P/h); 
- Các trường MN, PT thành phố (T/h); 
- Tổ CM, HC-TH; 
- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Huệ 
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DANH MỤC 
Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết, Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết 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 
 

STT Số ký hiệu 
Ngày, tháng, 

năm ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

I 
 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4 VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 THÔNG QUA; 

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA 
 

1  10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  

2  11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra  

3  14/2022/QH15 15/11/2022 Luật Phòng, chống rửa tiền  

4    Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)  

5  02/2022/UBTVQH15 18/8/2022 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng  

6  03/2022/UBTVQH15 13/12/2022 
Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhân dân. 

 

II NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA  

7  68/2022/QH15 10/11/2022 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023  

8  69/2022/QH15 11/11/2022 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023  

9  70/2022/QH15 11/11/2022 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2023  

10  71/2022/QH15 15/11/2022 Nội quy kỳ họp Quốc hội  

11  73/2022/QH15 15/11/2022 Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô  

12  74/2022/QH15 15/11/2022 
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí  

 



2 

13  75/2022/QH15 15/11/2022 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV  

14  76/2022/QH15 15/11/2022 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV  

III NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA  

15  24/2022/UBTVQH15 12/8/2022 
Nghị quyết tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 
03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội 

 

16  26/2022/UBTVQH15 30/9/2022 
Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về phân loại đô thị 

 

17  27/2022/UBTVQH15 30/9/2022 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

 

18  595/NQ-UBTVQH15 30/9/2022 
Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã 
 

19  671/NQ-UBTVQH15 23/12/2022 
Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi) 

 

20  30/2022/UBTVQH15  30/12/2022 Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.  

IV. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

1  67/2022/NĐ-CP 21/09/2022 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 

năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh 

 

2  70/2022/NĐ-CP 27/09/2022 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ 
 

3  71/2022/NĐ-CP 01/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

phát thanh, truyền hình 

 

4  72/2022/NĐ-CP 04/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 

của Chính phủ quy định về hoạt động in 

5  80/2022/NĐ-CP 13/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú 

y 

 

6  82/2022/NĐ-CP 18/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hóa chất 

 

7  83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý 
 

8  88/2022/NĐ-CP 26/10/2022 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

 

9  94/2022/NĐ-CP 07/11/2022 

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

10  97/2022/NĐ-CP 29/11/2022 

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, 

sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

 

11  99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Về đăng ký biện pháp bảo đảm  

12  101/2022/NĐ-CP 08/12/2022 

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân 

dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, 

an ninh 

 

13  103/2022/NĐ-CP 12/12/2022 
Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân 
 

14  104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công 

 

15  109/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học  

16  111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn  
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vị sự nghiệp công lập 

17  128/2022/NĐ-CP 30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và 

quảng cáo 

 

18  130/2022/NĐ-CP 31/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 

 

19  131/2022/NĐ-CP 31/12/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh  

20  118/NQ-CP 06/09/2022 
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ 

đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục 
 

21  131/NQ-CP 06/10/2022 
Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ 

đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 
 

22  138/NQ-CP 25/10/2022 
Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 
 

23  144/NQ-CP 05/11/2022 
Về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 
 

24  148/NQ-CP 11/11/2022 

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

 

25  170/NQ-CP 31/12/2022 
Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) 
 

26  171/NQ-CP 31/12/2022 

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 
về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng 
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đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 

27  7/NQ-CP 30/01/2023 Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 

 

V. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

1  19/2022/QĐ-TTg 22/09/2022 
Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai 

đoạn 2022 - 2024 
 

2  21/2022/QĐ-TTg 09/11/2022 
Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy 

nội địa 
 

3  24/2022/QĐ-TTg 29/11/2022 

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

 

4  28/2022/QĐ-TTg 20/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ đã qua sử dụng 

 

VI. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG  

1  14/2022/TT-BLĐTBXH 30/08/2022 
Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
 

2  17/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 

03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

 

3  10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 

 

4  13/2022/TT-BNNPTNT 28/09/2022 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y  

5  59/2022/TT-BTC 29/09/2022 
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt 

động kinh doanh vận tải 
 

6  23/2022/TT-BGTVT 03/10/2022 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương 
 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206590&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206590&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206590&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206825&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206918&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206918&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206918&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206918&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207040&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207040&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207040&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207040&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206533&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206533&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206533&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206697&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206697&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206697&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206697&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206580&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206580&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206580&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206580&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206649&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206649&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206680&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206680&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206680&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
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pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, 

bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng 

ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

7  60/2022/TT-BTC 03/10/2022 

Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau 

khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 

 

8  61/2022/TT-BTC 05/10/2022 
Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
 

9  62/2022/TT-BTC 05/10/2022 

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước 

thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt 

buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

 

10  15/2022/TT-BKHCN 12/10/2022 
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 
 

11  11/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

 

12  17/2022/TT-BNNPTNT 27/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về các biện pháp lâm sinh 

 

13  17/2022/TT-BCT 27/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

 

14  07/2022/TT-BTP 01/11/2022 
Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 
 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206677&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206698&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206699&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206699&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206699&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206700&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206700&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206700&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206700&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206700&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206782&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206782&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206782&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207061&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206843&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206843&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206843&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206843&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206803&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206838&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206838&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206838&classid=1&typegroupid=6
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15  08/2022/TT-BTP 01/11/2022 Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại  

16  65/2022/TT-BTC 02/11/2022 

Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 

tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng 

 

17  30/2022/TT-BCT 04/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 

điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 

 

18  31/2022/TT-BCT 08/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, 

trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 

57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán 

điện 

 

19  68/2022/TT-BTC 11/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 

tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

 

20  12/2022/TT-BYT 21/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản 

xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

 

21  82/2022/TT-BQP 21/11/2022 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 

tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và 

 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206871&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206871&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206894&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206894&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206894&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206894&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206894&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206856&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206856&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206856&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206856&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206855&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206948&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206943&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206943&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206943&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206943&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
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thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

22  16/2022/TT-BGDĐT 22/11/2022 
Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông 
 

23  23/2022/TT-BLĐTBXH 25/11/2022 
Quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 
 

24  28/2022/TT-BGTVT 29/11/2022 
Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu 

đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 
 

25  22/2022/TT-BKHĐT 09/12/2022 
Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 

2030 
 

26  01/2022/TT-TANDTC 15/12/2022 Quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc 
thẩm quyền của Tòa án. 

 

27  20/2022/TT-BNNPTNT 22/12/2022 
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 
 

28  74/2022/TT-BTC 22/12/2022 
Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính 
 

29  75/2022/TT-BTC 22/12/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú  

30  78/2022/TT-BTC 26/12/2022 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023  

31  23/2022/TT-BNNPTNT 29/12/2022 Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn  

32  79/2022/TT-BTC 30/12/2022 
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban 

hành 
 

33  80/2022/TT-BTC 30/12/2022 
Hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và 

quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư 
 

34  82/2022/TT-BTC 30/12/2022 
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
 

35  26/2022/TT-NHNN 31/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 

tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi 

 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206963&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206946&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206946&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206946&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207074&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207074&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207074&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206964&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206964&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206964&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207072&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207072&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207072&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207132&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207132&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207132&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207188&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207188&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207188&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207189&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207189&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207191&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207191&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207130&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207130&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207192&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207192&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207192&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207193&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207193&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207193&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207194&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207194&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207194&classid=1&typegroupid=6
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nhánh ngân hàng nước ngoài 

36  01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã 
hội 

 

VII. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY, KỲ HỌP THỨ TÁM; KỲ 
HỌP THỨ TÁM (KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH); KỲ HỌP THỨ CHÍN (KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

PHÁT SINH) VÀ KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

1.  12/2022/NQ-HĐND 31/8/2022 

Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 

2020 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định về một số chính sách khuyến 
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

2.  13/2022/NQ-HĐND 31/8/2022 

Sửa đổi khoản 2 Điều 6 của Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số 
mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16 

tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

3.  14/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 
Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

4.  15/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 26/2020/NQ- HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy 
định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai  

 

5.  16/2022/NQ-HĐND 14/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ- HĐND ngày 19 

tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

6.  17/2022/NQ-HĐND 31/8/2022 
Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 11 của Quy định một số nội dung về cơ chế 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=04/12/2020&eday=04/12/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2017/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2017&eday=08/12/2017
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2021/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=16/7/2021&eday=16/7/2021
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2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

7.  18/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Phân cấp thẩm quyền quyết định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai. 

 

8.  19/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Quy định hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng 
cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai 

 

9.  20/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ 
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai 

 

10.  21/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội 
trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

11.  22/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 

Bổ sung chương III vào Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND  ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

12.  23/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ 

 

13.  24/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện 
ma tuý và người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

14.  25/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 
Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có 
khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

15.  26/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về mức thưởng cho các tập thể, 
cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, 
châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể 

thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

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

1  5/2022/QĐ-UBND 12/9/2022 
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý phương tiện và người điều 
khiển phương tiện vận tải hàng hóa của Trung Quốc qua Cửa khẩu đường bộ 

 

https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2021/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=29/2020/NQ-H%C4%90ND%C2%A0%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=29/2020/NQ-H%C4%90ND%C2%A0%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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số II Kim Thành ra, vào các khu công nghiệp và một số nhà máy trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

2  36/2022/QĐ-UBND 12/9/2022 
Ban hành Quy chế Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 

 

3  37/2022/QĐ-UBND 13/9/2022 
Quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường hợp đi mua, thuê 
tài sản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

4  39/2022/QĐ-UBND 12/10/2022 

Bổ sung một số nội dung tại Phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công 
trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của 
UBND tỉnh Lào Cai 

 

5  41/2022/QĐ-UBND 12/20/2022 
Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia” giai đoạn 2022 - 2025 

 

6  43/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 
Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật 
thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai 

 

7  45/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 
Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

8  46/2022/QĐ-UBND 23/11/2022 
Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng 
năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
tỉnh Lào Cai 

 

9  47/2022/QĐ-UBND 08/12/2022 
Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng 
năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai 

 

10  48/2022/QĐ-UBND 09/12/2022 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Bổ 
sung điểm e vào khoản 3 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 

23/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

 

11  212/KH-UBND 05/7/2018 
Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

12  279/KH-UBND 11/8/2022 Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm  
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2050 

13  282/KH-UBND 15/8/2022 
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 
 

14  284/KH-UBND 15/8/2022 

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 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

 

15  292/KH-UBND 17/8/2022 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường 

vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc 

trong tình hình mới 

 

16  332/KH-UBND 03/10/2022 

Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thi văn minh 

 

17  343/KH-UBND 17/10/2022 

Tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 

18  355 /KH-UBND 24/10/2022 

Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cần thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc qua 

phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn I: 2021-2025 

 

19  362 /KH-UBND 02/11/2022 

Triển khai thực hiện Chị thị số 10-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục 

nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

 

20  375 /KH-UBND 18/11/2022 
Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

21  380 /KH-UBND 22/11/2022 

Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình 

ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
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2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

22  383 /KH-UBND 22/11/2022 

Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2021-2025 

 

23  414 /KH-UBND 23/12/2022 

Triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm 

và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

24  418 /KH-UBND 28/12/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  

25  425 /KH-UBND 30/12/2022 
Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” 
 

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

1 06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

2 40/2022/QĐ-UBND 12/10/2022 
Bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nhà ở trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

3 02/2022/TT-VPCP 19/10/2022 

Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 

hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

4 14/2022/TT-BNNPTNT 19/10/2022 
Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây 

dựng công trình thủy lợi 
 

5 14/2022/TT-BYT 06/12/2022 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

liên tịch ban hành 
 

6 100/2022/NĐ-CP 07/12/2022 

Bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính 

phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao 

 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206692&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206692&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206692&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206746&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206746&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206746&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206746&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206746&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206768&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206768&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206768&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207066&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206974&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206974&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206974&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206974&classid=1&orggroupid=2
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7 25/2022/QĐ-TTg 12/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ  

8 77/2022/TT-BTC 26/12/2022 

Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan 

 

9 35/2022/TT-BGTVT 27/12/2022 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành 
 

10 21/2022/TT-BNNPTNT 29/12/2022 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành 
 

11 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ  

12 38/2022/TT-BCT 30/12/2022 

Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện 

phục vụ mục đích sinh hoạt 

 

13 

 
01/2023/TT-BTC 04/01/2023 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc 

quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. 

 

14 377/KN-VKS-P2 08/12/2022 Phòng ngừa các vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội  

 

 
 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206990&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206990&classid=1&typegroupid=5
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207134&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207134&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207134&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207134&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207137&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207137&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207137&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207131&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207131&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207131&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207111&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207111&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207136&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207136&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207136&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207136&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207195&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207195&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207195&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207195&classid=1&typegroupid=6
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207195&classid=1&typegroupid=6
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