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Ninh Bình, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

 
KẾ HOẠCH  

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 

 

 Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Văn bản số 04/STP-

PBGDPL ngày 08/9/2022 của Sở Tư Pháp về việc hưởng ứng, thực hiện Ngày 

pháp luật Việt Nam năm 2022, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện Ngày pháp luật năm 2022 tại cơ quan Sở, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, bám sát các nội dung hướng dẫn 

tại Văn bản số 04/STP-PBGDPL ngày 08/9/2022 của Sở Tư Pháp gắn với nhiệm 

vụ chính trị của Sở để Ngày pháp luật Việt Nam được tổ chức nghiêm túc, hiệu 

quả, thiết thực tại cơ quan Sở Tài chính, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, ý 

thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức và người lao động. 

2. Tạo sự quan tâm, đồng thuận của công chức, viên chức và người lao 

động về tinh thần tìm hiểu, tự giác học tập pháp luật. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, 

tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

4. Bảo đảm sự phối hợp thống nhất, thường xuyên giữa các phòng, đơn vị 

thuộc Sở để tổ chức thực hiện tốt Ngày pháp luật Việt Nam. 

 II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1.“Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

 2. Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

3. “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong 

xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống”  

4. “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, theo Hiến pháp và pháp luật 

là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” 

5. “ Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, 

vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” 

6. “Tích cực Cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, 

góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp” 
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  7. “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật của người dân, doanh nghiệp”. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

 1.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới có hiệu lực trong 

năm: các Luật, bộ luật được Quốc hội thông qua; các nghị định, thông tư hướng 

dẫn và văn bản quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành; Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW 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… 

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới có hiệu lực năm 

2021, 2022 trong đó: 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, bộ luật được Quốc hội thông 

qua và các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 

về việc sửa đổi, bổ sung nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCC, VC và người 

lao động; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;      … 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính; Luật 

bảo vệ môi trường; Luật cư trú;  

Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định 

nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19; Thông tư 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2022-2024; Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án 

phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022; Thông 

tư số 54/2022/TT-BTC 17/8/2022 Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng 

kinh phí 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; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
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85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài 

chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 

21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước; 

Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Thông tư 

số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 Bộ Tài chính 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; Thông tư số 

48/2022/TTBTC ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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; Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 Bộ 

Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023, kế 

hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025; Thông tư số 

52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 

Thông tư số 22/2022/TT-BTC 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng 

điểm phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030; 

  2. Hình thức triển khai thực hiện 

 - Lồng ghép thông qua các hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác chuyên 

môn tại Sở; 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2022 tại 

trụ sở cơ quan trong tháng cao điểm (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022); 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông 

tin điện tử của Sở (http//Sotaichinh.ninhbinh.gov.vn). 

 3. Thời gian thực hiện 

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật được tổ chức thường xuyên, 

liên tục trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm từ 15/10/2022 đến hết ngày 

15/11/2022. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể chủ 

động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung như đã nêu tại ý 1, mục III. 

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Văn phòng (trước ngày 

10/11/2022) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi NSNN 

năm 2022 của Sở Tài chính. 

 3. Giao Văn phòng Sở thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 

15/10/2022 đến hết ngày 15/11/2022. Kết thúc thời gian thực hiện Văn phòng 

tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2022 về Sở Tư 

pháp (qua Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 18/11/2022. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 

2022 của Sở Tài chính; các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ kế hoạch tổ chức 

thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích đề ra./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu VT. P/01 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 Nguyễn Đức Thăng 
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