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KẾ HOẠCH 

Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 
 

 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 14/9/2022 của Sở Tư 

pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh Lào Cai về phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022. Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 nhằm quán triệt về nội dung cơ bản 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh 

bảo hiểm; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương 
ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí 
thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 

19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.  

- Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật cho công chức, viên 

chức, người lao động…tạo sự chuyển biến trong ý thức tuân thủ pháp luật góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức PBGDPL tới nhiều đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp 

khác nhau, triển khai kịp thời, có trọng tâm; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ 

biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn, phòng, 

chống dịch Covid-19.  

- Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng; 

lồng ghép hợp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

chung của Đảng và Nhà nước kết hợp với việc tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 của tỉnh. 

II.  NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến  

(Có danh mục văn bản kèm theo) 



 

 

 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Thực hiện đăng tải, cập nhật nội dung các văn bản QPPL thuộc phạm vi 

quản lý của ngành trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa 

chỉ http://stttt.laocai.gov.vn. 

- Chỉ đạo tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Các ấn 

phẩm của Báo Lào Cai; Tạp chí Phansipăng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở của xã, phường, thị trấn; cổng thông tin điện tử tỉnh và 

các cổng thành viên:. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của cơ quan. 

- Công chức, viên chức trong cơ quan tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các 

văn bản QPPL. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua Văn bản hướng dẫn thực hiện, 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Viết bài giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Sở; tham mưu văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo hoặc tổ chức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực tiếp...   

3. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Công chức viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.  

- Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã (cán bộ phụ trách 

CNTT, Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền 

thông). 

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4. Tiến độ thực hiện 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Thực hiện xong trong tháng 10 năm 2022. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chủ động cập nhật văn bản hoặc 

viết tin, bài giới thiệu những điểm mới của văn bản thuộc lĩnh vực quản lý trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở theo phân công tại Kế hoạch này.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Thanh tra 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch này.  

- Cập nhật văn bản, viết tin/bài giới thiệu văn bản (theo phân công tại phụ 

lục đính kèm). 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở gửi 

Sở Tư pháp theo quy định. 



 

 

 

2. Các phòng: Thông tin, Báo chí - Xuất bản; BCVT, CNTT; KHTC; 

Trung tâm CNTT&TT 

- Cập nhật văn bản, viết tin/bài giới thiệu văn bản (theo phân công tại phụ 

lục đính kèm). 

- Trên cơ sở Kế hoạch này nghiên cứu các nội dung được giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách, chủ động viết tin, bài, hình ảnh, video phản ánh về tình hình thực thi 

pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành thông tin và truyền thông 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://stttt.laocai.gov.vn. 

- Phối hợp, cung cấp số liệu gửi phòng Thanh tra tổng hợp. 

3. Báo cáo viên pháp luật của Sở 

Biên soạn nội dung giới thiệu những văn bản mới hoặc những điểm mới của 

văn bản, thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại các Hội nghị, cuộc họp của cơ quan 

theo phân công. 

4. Công chức, viên chức và người lao động 

- Tất cả công chức, viên chức, người lao động trong Sở chủ động nghiên cứu, 

tìm hiểu văn bản pháp luật thông qua: 

+ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL (địa chỉ: 

https://vbpl.vn/pages/portal.aspx); Cổng thông tin của Bộ TT&TT (địa chỉ: 

https://www.mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?LVB=100

) 

+ Trang thông tin điện tử về Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, địa chỉ 

https://pbgdpl.laocai.gov.vn/; Cổng thông tin điện tử của Sở, địa chỉ 

https://stttt.laocai.gov.vn/1229/27529/40105/van-ban-phap-quy;  

+ Phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc. 

- Tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp 

luật trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho Nhân dân.    

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức của Sở nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM; TT CNTT&TT; 
- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

https://stttt.laocai.gov.vn/
https://vbpl.vn/pages/portal.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?LVB=100
https://www.mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.aspx?LVB=100
https://pbgdpl.laocai.gov.vn/
https://stttt.laocai.gov.vn/1229/27529/40105/van-ban-phap-quy


 

 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-STTTT ngày     tháng 9  năm 2022 của Sở TT&TT) 
 
 
A - CÁC VĂN BẢN PHẢI VIẾT TIN/ BÀI GIỚI THIỆU TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA SỞ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRỰC 

TIẾP (nếu mở Hội nghị) 

 

STT Số ký hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 53/2022/NĐ-CP 15-08-2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 

Phòng 
BCVT,CNTT  

 

Trước 05/10 2 59/2022/NĐ-CP 05-09-2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử 

3 
12/2022/TT-BTTTT 12-08-2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn 
hệ thống thông tin 

4  142-KH/TU 10-8-2022 
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp 

chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay 
Phòng TTBC, 

XB 

 

Trước 05/10 

5 

13/2022/TT-BTTTT 26-08-2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn 
truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 

6 
55/2022/NĐ-CP 23-08-2022  Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Phòng Thanh tra 
Trước 05/10 

B - VĂN BẢN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỰ NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU  

STT Số ký hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ghi chú 



 

 

 

1 07/2022/QH15 16-6-2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  

2 08/2022/QH15 16-6-2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm  

3 17/2012/QH13 21-6-2012 Luật Tài nguyên nước  

4 102/2016/QH13 05-4-2016 Luật Trẻ em  

5 58/2022/NĐ-CP 31-08-2022 Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam  

6 57/2022/NĐ-CP 25-08-2022 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất  

7 

54/2022/NĐ-CP 22-08-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 

 

8 

51/2022/NĐ-CP 08-08-2022 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 
số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế 
xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 

hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 

 

9 50/2022/NĐ-CP 02-08-2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập  

10 

49/2022/NĐ-CP 29-07-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia 

tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 
100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 

 

11 
47/2022/NĐ-CP 19-07-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 

của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

12 116/NQ-CP 05-09-2022 Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022   



 

 

 

13 

115/NQ-CP 05-09-2022 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 

ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 

 

14 
111/NQ-CP 30-08-2022 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022  

15 

108/NQ-CP 26-08-2022 Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải 
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch 

thời kỳ 2021 - 2030 

 

16 
104/NQ-CP 15-08-2022 Về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 

2030 

 

17 
103/NQ-CP 11-08-2022 Về 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 

 

18 102/NQ-CP 09-08-2022 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương  

19 

96/NQ-CP 01-08-2022 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 

10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 

 

20 95/NQ-CP 01-08-2022 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022  

21 

88/NQ-CP 22-07-2022 Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản 
và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

22 
86/NQ-CP 11-07-2022 Về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ 

mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội 

 

23 
80/NQ-CP 28-06-2022 Về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206459&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206459&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206459&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206459&classid=509


 

 

 

24 

18/2022/QĐ-TTg 02-08-2022 Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết 

định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 

 

25 
17/2022/QĐ-TTg 28-07-2022 Phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo 

hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 

26 
16/2022/QĐ-TTg 08-07-2022 Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi 

do tác động của dịch COVID-19 

 

27 
54/2022/TT-BTC 17-08-2022 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao  

 

28 
12/2022/TT-

BKHCN 

15-08-2022  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về 

thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

 

29 
53/2022/TT-BTC 12-08-2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

30 
51/2022/TT-BTC 11-08-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 

 

31 

 

 

50/2022/TT-BTC 

 

 

11-08-2022 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị 

định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 
buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

 

32 

08/2022/TT-

BNNPTNT 

11-08-2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

33 

07/2022/TT-

BNNPTNT 

11-08-2022  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

 



 

 

 

34 

18/2022/TT-

BKHĐT 

08-08-2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 
lĩnh vực Đầu tư ở địa phương 

 

35 
05/2022/TT-

BVHTTDL 

04-08-2022 Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin 

 

 

36 
48/2022/TT-BTC 03-08-2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 

37 
47/2022/TT-BTC 29-07-2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước năm 03 năm 2023-2025 

 

38 
46/2022/TT-BTC 28-07-2022 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

39 
10/2022/TT-

BKHCN 

28-07-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 

 

40 
06/2022/TT-

BNNPTNT 

28-07-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật thủy sản 

 

 

45/2022/TT-BTC 27-07-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các 

đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 

 

41 
12/2022/TT-BCT 25-07-2022 Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí 

 

42 

05/2022/TT-

BNNPTNT 

25-07-2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

 

43 
44/2022/TT-BTC 21-07-2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp 
tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 

 



 

 

 

44 

18/2022/TT-

BGTVT 

20-07-2022 Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

45 
43/2022/TT-BTC 19-07-2022 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều 

ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 

 

46 

04/2022/TT-

BNNPTN 

11-07-202 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

47 

42/2022/TT-BT 06-07-202 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật 

 

48 
41/2022/TT-BT 05-07-202 Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện  

49 
10/2022/NQ-

HĐND 
15-7-2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

 

50 
09/2022/NQ-

HĐND 
15-7-2022 

Về việc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới 

năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

51 
08/2022/NQ-

HĐND 
15-7-2022 

Quy định về nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

đối với giáo dục phổ thông; hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

52 
11/2022/NQ-

HĐND 
15-7-2022 

Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo 

dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

53 
06/2022/NQ-

HĐND 
15-7-2022 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 03/2021/NQ-

 

https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=11/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2021/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1


 

 

 

HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi một số  điều 
của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

54 
05/2022/NQ-

HĐND 
19-6-2022 

  Ban hành Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

55 
04/2022/NQ-

HĐND 
19-6-2022 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông 

nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và  lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

56 
34/2022/QĐ-

UBND 
23-8-2022 

Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết 

toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai 

 

57 
32/2022/QĐ-

UBND 
12-8-2022 

Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 13 của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản 

công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 
năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

 

58 
31/2022/QĐ-

UBND 
12-8-2022 

Ban hành Quy định 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 

 

59  278/KH-UBND  09-8-2022 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

60  277/KH-UBND  09-8-2022 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, 

DDCI 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 

 

 

https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=03/2021/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=22/2020/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=54/2021/Q%C4%90-UBND%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=54/2021/Q%C4%90-UBND%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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