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KẾ HOẠCH 
Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 

 
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 09/05/2022 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lào Cai về Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 
26/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên về Công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện 
Bảo Yên năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 

2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, 
các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện về nội dung cơ bản của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội 
khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; tuyên truyền nhắc lại Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông 
qua, Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông 

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

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của 
Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 
cán bộ, Nhân dân.  

2. Yêu cầu  

- Tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác 

nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, 
đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19;  

- Đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đều được phổ biến pháp 
luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, 
doanh nghiệp; 

- Đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch này, nhất là cấp cơ sở. 
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II. ĐỐI TƯỢNG 

1. Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; 

2. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, 

các đoàn thể quần chúng các cấp; 

4. Cán bộ quản lý và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; 

5. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, Quân 
đội…); 

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trung 
ương, tỉnh đóng tại địa phương; 

7. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; 

8. Giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện. 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 ở các ngành, 
các cấp. 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 Nhân 
dân trên địa bàn huyện. 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 địa phương. 

2. Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm vi 
quản lý trên Cổng thông tin điện tử của ngành mình, cấp mình thuận tiện cho việc 

tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; xây dựng chuyên mục Hỏi – Đáp 
pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên cổng thông tin, trang thông tin điện 

tử của ngành, địa phương. 

3. Phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài 

Truyền thanh - Truyền hình của huyện; hệ thống loa truyền thanh công cộng của 
xã, thị trấn. 

4. Phổ biến pháp luật lồng ghép trong nội dung Hội nghị Tuyên vận hàng 
tháng tại cơ sở, cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư; hoạt 

động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa khối trường học ..v.v. 

5. Phổ biến pháp luật thông qua các ấn phẩm: Bản tin, tờ gấp, Hỏi - Đáp pháp 

luật, Thông tin pháp lý, pa nô, áp phích; nội dung hoạt động của các Đội thông tin 
lưu động; niêm yết trên bảng tin, các địa điểm phù hợp khác tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương; trang bị tài liệu, sách pháp luật cho tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn 
vị, địa phương và các hình thức phổ biến khác.... 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; 
Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất 
và Nghị quyết được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua; tuyên truyền 

nhắc lại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ 
họp thứ 6 thông qua; Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ 

họp thứ 6 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 (Có danh mục kèm theo). 

3. Các văn bản cần được niêm yết, 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, Ủy ban nhân dân cấp xã 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 lượng (Ví dụ: lĩnh vực xây dựng cần 

tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Xây dựng, 
Luật Quy hoạch, các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, nhà ở kinh 

doanh bất động sản...; lĩnh vực Tài nguyên: Luật Đất đai các quy định của pháp 
luật về đất đai; lĩnh vực Du lịch: Luật Du lịch các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Du lịch...; 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, lĩnh vực Tư pháp: 
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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 ....v.v. ). 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

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

a) Cấp huyện 

- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp huyện đợt II năm 2022 với 
thành phần gồm: Thành viên và Thư ký Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Các tổ chức chính 
trị - xã hội; đoàn thể quần chúng; Lực lượng vũ trang; Các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn huyện; Chủ tịch UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. 
Thời gian triển khai: dự kiến vào đầu tháng 6/2022. 

- Sau Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, trường 
học, doanh nghiệp tổ chức triển khai học tập pháp luật. Thời gian xong trước ngày 

15/6/2022. 

b) Cấp xã 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn: Thành phần 
gồm Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, bí thư 

chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, công 
an viên, thôn đội trưởng và hiệu trưởng các trường đóng trên địa bàn xã, thị trấn. 
Thời gian xong trước ngày 25/6/2022. 

- Sau Hội nghị triển khai ở cấp xã, thị trấn: Các thôn, bản, tổ dân phố và cụm 
dân cư tiếp tục tổ chức triển khai học tập pháp luật cho mọi công dân. Thời gian 

xong trước ngày 30/6/2022. 

2. Đối với hình thức phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin 

đại chúng 

Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao - Truyền thông huyện giới thiệu nội dung các văn bản luật trên hệ thống 
loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn tại chuyên mục Pháp luật và đời sống 

hàng tuần. 

3. Đối với các hình thức phổ biến pháp luật khác: Thực hiện theo kế hoạch 

của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ nêu trên. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị và chuẩn bị tốt các điều kiện 
phục vụ công tác triển khai phổ biến, giáo dục tại huyện; 

- Sao in, mua và cấp phát tài liệu cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 

- Phân công báo cáo viên triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật xuống cơ sở 

theo Kế hoạch. 
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- Tổ chức triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện việc phổ biến pháp 
luật đợt II năm 2022.  

2. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức 
tuyên truyền phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần các văn bản Luật có liên quan 

trong toàn ngành ; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
thuộc phạm vi quản lý 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 Nhân dân. 

3. Phòng Giáo dục và đào tạo và các trường THPT, PTDT Nội trú 
THCS&THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường thực hiện tuyên truyền phổ biến các Luật 
mới, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan mật thiết đến chương 

trình dạy các môn học : Đạo đức, Giáo dục công dân tới học sinh, học viên. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã, thị 
trấn và chịu trách nhiệm triển khai tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 
trị - xã hội 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản 

Luật cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác 

học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện pháp luật. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội 

nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2022. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo 
Quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội Đồng 

nhân dân 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 và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan. 

- Khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức triển khai các 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này một cách thiết thực và 

hiệu quả cao nhất. 

VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Các cơ quan, đơn vị, các trường THPT, PTDT Nội trú THCS&THPT, Trung 
tâm GDNN-GDTX huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực 
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hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2022 về UBND 
huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 08/7/2022 để tổng hợp báo cáo Thường 

trực UBND, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện và Sở Tư 
pháp tỉnh Lào Cai. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022, đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học, doanh nghiệp, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;                                                                                             
- TT. Huyện uỷ; HĐND, UBND huyện; 
- TV HĐ PBGDPL huyện; 
- Báo cáo viên pháp luật; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Các trường THPT, PTDT Nội trú THCS&THPT, 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện;  
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TP.           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Tô Ngọc Liễn 
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