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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 
 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-HĐPBGDPL ngày 16/5/2022 của Hội đồng 

Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2022. Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 

Ban Dân tộc đã phổ biến, quán triệt cho công chức và người lao động trong cơ 

quan thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 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. Các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ: Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2017 - 2021”; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 banh hành Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1521/QĐ-

TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào 

Cai 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. Các Văn bản của của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định số 3800/QĐ-

UBND ngày 30/8/2017 ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 

06/11/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai. Các văn bản 

khác của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 

và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. 

Ban Dân tộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

nâng cao nhận thức cho công chức và người lao động trong cơ quan theo hướng 
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dẫn của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; gắn tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật với quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước; xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của cơ quan hàng năm. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho công chức và người lao trong cơ quan được thực hiện lồng ghép vào các buổi 

họp cơ quan, chi bộ hoặc các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đối với hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được thực hiện thông qua 

các hội nghị, buổi họp tại cơ sở do Ban Dân tộc tổ chức. 

Hàng năm Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền định hướng 

dư luận xã hội, những vấn đề cán bộ, công chức và đồng bào DTTS quan tâm; 

tuyên truyền, giải thích để đồng bào DTTS đồng thuận với các quan điểm, chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra Ban Dân tộc cũng 

thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các  chính 

sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Ban Dân tộc luôn duy trì có 02 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Báo cáo viên 

pháp luật của cơ quan trực tiếp tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 

cho công chức và người lao động; tham mưu triển khai các chương trình, đề án phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo viên 

pháp luật được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Hội 

đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các ngành tổ chức, được trang bị tài liệu, 

máy tính, máy chiếu để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

2.2. Kết quả, nội dung, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: 

a) Đối với việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức và người lao 

trong cơ quan: Ban Dân tộc tuyên truyền, phổ biến cho công chức và người lao 

động học tập, thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành. Tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền hạn, 

trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước được pháp luật quy định và có hiệu lực thi 

hành. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện tại các buổi sinh hoạt chuyên đề 

định kỳ và lồng ghép trong các kỳ họp cơ quan, chi bộ, đảm bảo phổ biến kịp thời 

các luật, văn bản dưới luật mới có hiệu lực thi hành. Ngoài ra Ban Dân tộc còn xây 

dựng Tủ sách pháp luật và hiện có gần 500 đầu sách luật, sách tham khảo của 

ngành, báo, tạp chí… đã góp phần giúp cho công chức cơ quan có thời gian nghiên 

cứu, tham khảo vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. 
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b) Đối với việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số: 

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2017 - 2021”. Ban Dân tộc tập trung tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật nhằm giảm thiểu vi phạm pháp luật và những vấn đề nổi cộm 

trong vùng đồng bào DTTS như: Luật hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về 

biên giới; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường; 

giao thông đường bộ; ..v.v. 

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được 

thực hiện thông qua tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp. Đây là hình thức 

tuyên truyền, phổ biến đem lại hiệu quả cao, báo cáo viên được tương tác trực tiếp 

với người nghe, điều chỉnh được nội dung, những vấn đề trọng tâm cần lưu ý, thảo 

luận và trả lời thắc mắc của người nghe về những vấn đề họ quan tâm, muốn được 

giải thích rõ. Trong công tác triển khai thực hiện còn áp dụng hình thức tuyên 

truyền trực quan thông qua tờ rơi, giai đoạn 2017 - 2021 Ban Dân tộc đã phát hành 

7.000 tờ rơi với chủ đề phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng, 

chống mua bán người cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra Ban Dân tộc còn tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các Hội thi tìm hiểu pháp luật 

dành cho đồng bào DTTS. Hội thi là hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả cao, 

hấp dẫn người xem thông qua kịch bản, tiểu phẩm, tạo ra sức lan tỏa trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ban Dân tộc cũng thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin điện tử những 

nội dung cơ bản của các văn bản luật, văn bản dưới luật, văn bản liên quan đến 

hoạt động của ngành dân tộc. Hình thức tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử 

giúp cho cán bộ, công chức, đồng bào dân tộc thiểu số cập nhật nhanh những văn 

bản cần quan tâm, nghiên cứu, phục vụ trong công tác. 

Ban Dân tộc đã tổ chức khảo sát 420 người bằng phiếu phỏng vấn về tình 

hình nhận thức, nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã biên giới để có cơ 

sở biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyên, phổ biến pháp luật đáp ứng yêu cầu của 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 06 hội nghị tại các xã biên 

giới cho gần 720 người tham dự là các đoàn thể quần chúng thôn bản và đồng bào 

dân tộc thiểu số khu vực biên giới; với các nội dung tuyên truyền về Luật Hôn 

nhân và gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bình đẳng giới; Quy chế quản lý 

biên giới đất liền; một số giải pháp hạn chế xuất nhập cảnh trái pháp luật sang 

Trung Quốc lao động. Tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

hơn 1.200 người dân tộc thiểu số tại các xã về các luật mới được Quốc hội ban 

hành. Xây dựng Mô hình điểm giai đoạn 2019 - 2021 về tuyên truyền phổ biến 

pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Pha Long, huyện Mường Khương; 
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xây dựng Mô hình điểm về “Tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống mua 

bán người” tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương” giai đoạn 2018 - 2019. 

c) Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Ban Dân tộc được UBND tỉnh cấp kinh phí là 976 

triệu đồng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

3. Đánh giá chung 

Công tác tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban Dân tộc từng 

bước được đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đã góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ 

quan cho công chức, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số .  

Công tác triển khai các chương trình, đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đã lựa chọn nội dung phù hợp, những 

luật và văn bản dưới luật gắn với cuộc sống, lao động của đồng bào, phù hợp với 

trình độ dân trí, nhận thức, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số , đã 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm dần các vụ vi phạm pháp luật, giữ gìn an 

ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tuy nhiên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho đồng bào dân tộc 

thiểu số đôi lúc kết quả đạt được chưa cao. Nguyên nhân là do trình độ dân trí của 

đồng bào còn thấp, còn tồn tại một số tập tục lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn, 

dân cư ở cách xa nhau, việc áp dụng các hình thức tuyên truyền, phố biến, giáo dục 

pháp luật gặp nhiều khó khăn.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017 - 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, TT&ĐB. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 

Trần Phùng 
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Phụ lục số 01 

DANH MỤC 

Các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 

(Kèm theo Báo cáo số:............. /BC-BDT 

Ngày............./9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai) 
 
 

Số 

TT 

Số ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

tháng văn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu nội dung văn bản 

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1 30/KH-BDT 16/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt I năm 2017 

2 41/KH-BDT 17/8/2017 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt II năm 2017 

3 31/KH-BDT 22/3/2018 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt I năm 2018 

4 55/KH-BDT 29/8/2018 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt II năm 2018 

5 35/KH-BDT 28/3/2019 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt I năm 2019 

6 55/KH-BDT 28/6/2019 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2020 

7 21/KH-BDT 28/02/2020 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt I năm 2020 

8 66/KH-BDT 14/9/2020 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt II năm 2020 

9 29/KH-BDT 01/4/2021 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt I năm 2021 

10 71/KH-BDT 16/8/2021 Ban Dân tộc tỉnh Kế hoạch phổ biến pháp luật Đợt II năm 2021 

II. VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN  

1 
25/KH-BDT 

 
26 /4/2017 Ban Dân tộc 

Triển khại thực hiện biện pháp bảo đảm BĐG đối 

với cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 

2 
25/KH-BDT 

 
26 /4/2017 Ban Dân tộc 

Triển khại thực hiện biện pháp bảo đảm BĐG đối 

với cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 

3 58/KH-BDT 15/7/2019 Ban Dân tộc 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quyết định 

1898/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại các 

huyện Văn Bàn, Bảo Thắng năm 2019.  

4 
386/TT&ĐB-

BDT 
22/7/2019 Ban Dân tộc 

Mời dự Hội nghị Tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ 

hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” 

năm 2019 tại huyện Văn Bàn. 

5 

430/TT&ĐB-

BDT 

 

21/8/2019 Ban Dân tộc 

Về việc mời dự Hội nghị Tuyên truyền Đề án 

“Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số” năm 2019 

6 
70/KH-BDT 

 
27/9/2019 Ban Dân tộc 

Kế hoạch tổ chức hội nghị về bình đẳng giới tại 

02 xã Mô hình điểm năm 2019  

7 
38/KH-BDT 

 
08/5/2020 Ban Dân tộc 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quyết 

định số 1898/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động đẳng giới 

vùng dân tộc thiểu số" tại các huyện Si Ma Cai, 

Bắc Hà, Mường Khương năm 202 

8 238/BDTTT 10/6/2020 Ban Dân tộc Mời dự Hội nghị Tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ 
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&ĐB hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” 

năm 2020 tại huyện Mường Khương, Bát Xát. 

9 
294/BD-

TT&ĐB 
01/7/2020 Ban Dân tộc 

Mời dự Hội nghị Tuyên truyền Đề án "Hỗ trợ 

hoạt động BĐG vùng DTTS" năm 2020. 

10 
294/BD-

TT&ĐB 
27/8/2020 Ban Dân tộc 

Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 

“Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy 

bình đẳng giới” xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai 

11 18/KH-BDT 01/3/2020 Ban Dân tộc 

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tại 

Mô hình điểm Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham 

gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” xã 

Nàn Sín, huyện Si Ma Cai 

12 606/C-BDT 13/11/2020 Ban Dân tộc 
Triển khai tháng hành động Bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. 

13 
79/GM-BDT 

 
01/3/2021 Ban Dân tộc 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bình đẳng giới, 

phòng chống bạo lực gia đình tại Mô hình điểm 

14 

 

43/KH-BDT 

 

25/5/2021 Ban Dân tộc 

Kế hoạch triển khai xây dựng Mô hình thí điểm 

về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc 

đẩy bình đẳng giới gắn với phòng, chống tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại xã Lùng Cải, 

huyện Bắc Hà năm 2021 

15 

 

47/KH-BDT 

 

02/6/2021 Ban Dân tộc 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào DTTS” gắn với Đề 

án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số” tại các huyện Bắc Hà, 

Sa Pa, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn năm 2021  

16 

 

3/QĐ-BDT 

 

15/7/2021 Ban Dân tộc 

Quyết định của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về 

thành lập BCĐ Mô hình điểm tăng cường sự 

tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới 

gắn với phòng, chống tảo hôn, HNCHT xã Lùng 

Cải giai đoạn 2021- 2025 

17 

 

37/QĐ-BDT 

 

15/7/2021 Ban Dân tộc 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Mô hình điểm về 

“Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy 

bình đẳng giới gắn với phòng, chống tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống” xã Lùng Cải, huyện 

Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025. 

18 

 

67/KH-BDT 

 

21/7/2021 Ban Dân tộc 

Thực hiện các hoạt động tại Mô hình điểm về 

“Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy 

bình đẳng giới gắn với phòng, chống tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống” giai đoạn 2021 - 2025 

tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà. 

19 04/TB-BCĐ 04/8/2021 Ban Dân tộc 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Mô 

hình điểm tăng cường sự tham gia của phụ nữ và 

thúc đẩy bình đẳng giới gắn với phòng, chống 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xã Lùng Cải, 

huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025 

20 81/KHBDT 28/10/2021 Ban Dân tộc 
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 
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trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

21 
27/KH-

UBND 
22/01/2020 Ủy ban nhân tỉnh 

Kế hoạch số của UBND tỉnh Lào Cai về triển 

khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; 

22 40/KH-BDT 21/5/2020 Ban Dân tộc 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến 

pháp luật gắn với tuyên truyền phòng chống tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2020 tại 

05 huyện, thị xã; 

23 
63/KH-

UBND 
09/02/2021 UBND tỉnh 

 Về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi” 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021. 

24 
62/KH-

UBND 
09/02/2021 UBND tỉnh 

Về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động 

bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết 

định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2021 

25 
83/KH-

UBND 
01/3/2021 UBND tỉnh 

Về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn II (2021-2025) và năm 2021 

26 18/KH-BDT 01/3/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Về triển khai thực hiện các hoạt động tại Mô 

hình điểm về “Tăng cường sự tham gia của phụ 

nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” xã Nàn Sín, 

huyện Si Ma Cai 

27 18/KH-BDT 02/3/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Về Thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hộ khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

28 36/KH-BDT 23/4/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo 

hình thức sân khấu hóa. 

29 41/KH-BDT 19/5/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Về việc tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 

2017 – 2020 

30 47/KH-BDT 02/6/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” gắn 

với Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại các 

huyện Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn 

Bàn năm 2021 
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Phụ lục số 02 

 

Báo cáo triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BDT 

ngày      /9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai) 
 
 

Số 

TT 

Số ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

tháng văn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu nội dung văn bản 

01 99/BC-BDT 08/6/2017 Ban Dân tộc tỉnh 
 Báo cáo kết quả triển khai công tác  Phổ biến 

giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 

02 257/BC-BDT 07/12/2017 Ban Dân tộc tỉnh 
 Báo cáo kết quả triển khai công tác  Phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2017 

03 166/BC-BDT 13/7/2018 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 

2018 

04 292/BC-BDT 04/12/2018 Ban Dân tộc tỉnh 
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 

05 140/BC-BDT 11/6/2019 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 

2019 

06 311/BC-BDT 06/12/2019 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp 

luật từ ngày  01/01/2019  đến ngày 05/12 năm 

2019 

07 150/BC-BDT 22/6/2020 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác 

Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 

2020 

08 289/BC-BDT 30/11/2020 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 

19 111/BC-BDT 08/6/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm  và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

10 256/BC-BDT 25/11/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác  

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 

11 145/BC-BDT 14/7/2021 Ban Dân tộc tỉnh 

Báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các đề án 

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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Phụ lục số 03 

DANH MỤC 

Luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, nghị quyết và các văn bản của Bộ,  

Ngành, Trung ương, địa phương giai đoạn 2017 – 2021. 

(Kèm theo Báo cáo số:............ /BC-BDT 

Ngày............./9/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai) 
 
 

I LUẬT 

1 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; 

2 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

3 Luật an toàn thông tin mạng; 

4 Luật tiếp cận thông tin; 

5 Luật Trẻ em; 

6 Luật Dân số  

7 Luật phòng chống mua bán người; 

8 Luật bảo hiểm y tế; 

9 Luật quốc phòng 

10 Luật An ninh mạng 

11 Luật tố cáo  

12 Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 

13 Luật cạnh tranh 

14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch  

15 Luật an toàn thực phẩm; 

16 Luật giao thông đường bộ; 

17 Luật hòa giải ở cơ sở; 

18 Luật phòng, chống ma túy; 

19 Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

20 Luật phòng, chống cháy nổ; 

21 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 

23 Luật quản lý nợ công (sửa đổi) 

24 Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

25 Luật trợ giúp pháp lý; 

26 Luật bảo hiểm y tế 

27 Luật an ninh biên giới quốc gia; 

28 Luật an ninh tổ quốc; 

29 Luật môi trường; 

30 Luật phòng, chống cháy nổ; 

31 Luật Tố cáo; 

32 Luật phòng, chống bạo lực gia đình, 
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33 Luật đầu tư 

34 Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

35 Luật trưng cầu ý dân 

36 Luật phí, lệ phí  

37 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

38 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  

39 Luật trợ giúp pháp lý 

40 Luật Lâm nghiệp 

41 Luật quy hoạch 

42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các các tổ chức tín dụng 

43 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ở nước ngoài 

44 Luật quản lý nợ công (sửa đổi) 

45 Luật lao động 2019 

46 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam năm 2019 

47 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 

48 Luật Chứng khoán 2019 

49 
Luật sửa đổi một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  

Chính quyền địa phương năm 2019 

50 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019 

51 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

52 Luật cư trú 

53 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người; 

54 Luật bảo vệ môi trường  

II PHÁP LỆNH 

1 
Pháp lệnh về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.  

2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng  

III QUYẾT ĐỊNH CHÍNH PHỦ 

1 
Quyết định số 09/3013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy 

định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

2 
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

3 
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

4 
Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017- 2020. 

5 
Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. 

6 
Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
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thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

7 

Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

IV QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1 

Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2 
Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, 

điều hành của các cơ quan thuộc hành chính Nhà nước 

3 

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 về việc Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn 

thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020 

4 Quyết định 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

5 
Quyết định 1163 ngày 8/8/2017 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020”  

6 
Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ 

trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” 

7 
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tai cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; 

8 
Quyết định 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số hành 

chính của các cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

9 
Quyết định 1409/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai. 

10 

Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 

tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; 

11 
Quyết định số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

12 

 Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

13 
 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025; 

14 
 Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025; 

15  Quyết định số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

16 
 Quyết định số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

V THÔNG TƯ CHÍNH PHỦ 

01 

Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT ngày  01/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
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thôn mới giai đoạn 2016-2020 

02 
Thông tư 24/2019/TT-BTC ngày  22/4/2019 về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

VI QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI 

1 
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về việc bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản 

2 

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định về phong trào thi đua ‘‘Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực’’ trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

3 
Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 về quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

4 
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai 

 

 

5 

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về 

phong trào thi đua ‘‘ Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực’’ trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

6 

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban 

hành kèm theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi đua trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

 

7 

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 

16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

8 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy 

định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai;  

VII CHỈ THỊ  

 

1 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính về việc triển khai thi hành Bộ luật 

hình sự năm 2015 

 

2 

Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng  đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

VIII NGHỊ QUYẾT 

    1 
Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2018; 

2 Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2018; 

3 
Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương 

năm 2018; 

4 
Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

5 

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời 
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gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh;  

6 

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020; 

7 

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐN ngày 21/6/2018 sửa đổ bổ sung một số điều Quy định về chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016NQ-HĐN ngày 15/6/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai. 

8 

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐN ngày 21/6/2018 về quy chế tổ chức, thực hiện giám sát chuyên đề 

của Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh 

Lào Cai. 

9 

Nghị quyết  09/2018/NQ-HĐND  ngày 12/12/2018 về việc Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020 

10 
Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Quy định một số mức chi thực hiện cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

11 

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/2016/NQ-

HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ 

quan tôn giáo thực hiện 

12 

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai 

13 

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương ; 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 

giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của 

HĐND tỉnh 

14 Nghị quyết 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 

15 
Nghị quyết 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” 

16 
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 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 

17 
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

18 
Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính Nhà nước 2011-2020 

19 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021  

20 
Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

21 

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp 
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tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

IX NGHỊ ĐỊNH 

1 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

2 
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

3 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 09/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; 

4 
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật tiếp cận thông tin 

5 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật an toàn thực phẩm 

6 
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

7 
Nghị đinh số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 99/2018/NĐ-CP - quy định về ngày thành lập, ngày 

truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. 

8 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 99/2018/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm. 

9 

Nghị đinh số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

10 
Nghị đinh số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi 

hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 

11 
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP Ngày 24/01/2019 - Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước 

12 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 - về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 

13 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát Thủ tục hành chính; 

14 
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận  

xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chín;  

15 
Nghị định 26/2020NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 về Quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ Bí mật Nhà nước 

16 
Nghị định 24/2020NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 2020 về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

17 Nghị định 62/2020NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức  

18 Nghị định 90/2020NĐ-CP ngày 13/6/2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. 

19 

 Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 vè việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

20  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

21 
 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Khiếu nại; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192742
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133314
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22 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu; 

23 

 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. 

24 Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

25 

Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Căn cước công dân 

26 
Nghị định 28/2021/NQ-CP ngày 03/3/2021 Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 - 2030 

27 
Nghị định 50/2021/NQ-CP ngày 20/5/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

28 
Nghị định 76/2021/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 

X MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC 

1 
Công văn số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2 

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2017, gắn với việc thực hiện đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

“Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” 

3 Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về an toàn giao thông năm 2018. 

4 
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình phòng, 

chống mua bán người năm 2018. 

5 

Kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai: Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 01/8/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020 và Quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

6 
Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2017; 

7 

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018; Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh ở người theo Kế hoạch số 

25/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Lào Cai 

năm 2018; 

8 Kế hoạch số 28 /KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về năm an toàn giao thông 2018; 

9 
Kế hoạch 187/KH-UBDT ngày 12/3/2018 về Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách 

dân tộc của Ủy ban Dân tộc năm 2018 

10 
Văn bản số 71/2020/TT-BTC ngày 30/07/2020 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; 

XI 
QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH KHÁC CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CÁC SỞ, BAN, 

NGÀNH, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 

1 

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định về phong trào thi đua ‘‘ Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực’’ 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202956
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202956
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202956
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=202742
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=202742
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=203259
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=203259
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của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

2 

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định ban hành kèm theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi 

đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

3 

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

4 
Quyết định19/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

5 

Quyết định 22/KH-UBND ngày 17/01/2019  về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng 

chống tham nhũng gắn với việc về 6việc thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2019 

6 

Quyết định 37/KH-UBND ngày 22/01/2019 Về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 

7 

Quyết định 38/KH-UBND ngày 22/01/2019 Về triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 

ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về" Giảm thiếu tỉnh trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 

8 
Quyết định 05/KH-SLĐTBXH ngày 15/01/2019 về việc về thực hiện công tác bình đẳng giới và 

công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai năm 2019 

9 
Kế hoạch 311/KH-UBND ngày 01/12/2020 về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 

10 
Kế hoạch 09-KH/TU ngày 18/01/2021 về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền nội dung văn kiện 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; 

 

https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39049&t=2&vaitro=1&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39049&t=2&vaitro=1&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39049&t=2&vaitro=1&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39048&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39048&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=39048&t=2&vaitro=0&XLC=-1
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