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Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình; Văn bản số 06/STP-HĐPH ngày 01/11/2022 của Sở Tư pháp về việc báo 

cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo như sau: 
 

 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
 

1. Công tác quán triệt, ban hành văn bản triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
 

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào 

cuộc sống, giúp CBCC, VC và nhân dân kịp thời nắm bắt được các chủ trương, 

chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của các nhóm 

đối tượng. Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã quán triệt và đẩy 

mạnh triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc lĩnh vực quản lý tại cơ quan Sở 

thông qua các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.  
 

Trong năm 2022, căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, Sở Tài chính đã ban 

hành Kế hoạch số 432/KH-STC ngày 21/02/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2022, đồng thời lồng ghép kiểm tra công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật qua các cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính các đơn 

vị thuộc Sở tại Kế hoạch số 515/KH-STC ngày 01/3/2022, theo đó xác định 

PBGDPL là một khâu quan trọng trong hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở liên quan đến các 

văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tuyên truyền, phổ biến đến các 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan biết và hiểu về nội dung các 

văn bản quy phạm pháp luật để vận dụng, thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các lĩnh vực 

chuyên môn thuộc Sở. 
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2. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

Sở Tài chính được UBND tỉnh công nhận 02 báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh (bà Bùi Thị Kim Quyên, Phó Chánh thanh tra Sở và bà Nguyễn Thị Tú 

Linh, Phó trưởng phòng Doanh nghiệp) tại Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

18/4/2022 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Bình. 

(Chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm) 
 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   

3.1. Nội dung, hình thức PBGDPL đã thực hiện và những kết quả nổi bật 

a) Nội dung triển khai: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp; căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, Sở Tài chính thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực ngành tài chính do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương 

và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các cơ chế, chính 

sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, trọng tâm là các 

quy định về tài chính - ngân sách; giá công sản; đầu tư xây dựng cơ bản, khiếu 

nại; tố cáo; phòng chống tham nhũng;...Đồng thời, tiếp tục phổ biến các chủ 

trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; cải cách tư 

pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực ngành tài chính quản lý. 
 
 

b) Các hình thức triển khai PBGDPL: Sở Tài chính tổ chức thực hiện các 

hình thức triển khai PBGDPL phù hợp với điều kiện của Sở như: Tổ chức các 

lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; lồng ghép thông qua 

các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên môn, các cuộc thanh tra, kiểm tra, xét 

duyệt quyết toán của các đơn vị thuộc Sở; đăng tải trên trang thông tin điện tử, 

mạng nội bộ của Sở (Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm). 
 

c) Kết quả đạt được: 

- Về việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách: Cải cách thể chế là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện công tác CCHC. Do 

vậy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu 

HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo 

tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp 

trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản QPPL, từ đó bảo đảm 

chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện; tham 

mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản và tham gia đóng góp ý kiến dự 

thảo các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách. Trong năm 

2022, Sở Tài chính đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các VBQPPL, 
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như: Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 ban hành quy định 

khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh 

Bình; Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Quy 

định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác 

định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 

15/9/2022 Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 

19/9/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính 

Ninh Bình; Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 Sửa đổi đơn giá 

cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình;… 
 

  - Về việc rà soát tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản 

QPPL: Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các 

văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 

775/KH-STC ngày 25/3/2022 về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính tiến hành rà soát, hệ thống hoá VBQPPL 

thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra 

VBQPPL nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý 

VBQPPL, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; hệ 

thống hóa các VBQPPL được thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính 

khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của các phòng 

chuyên môn thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý 

VBQPPL. Đến nay, Sở Tài chính đang tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch đề ra. 

- Về công tác tự kiểm tra về PBGDPL: Năm 2022, Sở Tài chính thực hiện 

kiểm tra công tác PBGDPL lồng ghép thông qua các cuộc kiểm tra công tác cải 

cách hành chính tại 05/09 phòng, đơn vị thuộc Sở theo Kế hoạch số 515/KH-

STC ngày 01/3/2022. Qua kiểm tra, các phòng chuyên môn cơ bản thực hiện tốt 

công tác PBGDPL, đặc biệt là việc tuyên truyền, hướng dẫn các VBQPPL mới 

ban hành liên quan đến lĩnh vực được phụ trách ( Văn phòng, đầu tư xây dựng 

cơ bản, quản lý ngân sách, Giá - công sản, Tin học-Thống kê...). 
 

  - Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực 

tài chính - ngân sách của Trung ương và của tỉnh như: Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 
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2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC 

ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy 

định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 

32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 

và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ; Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính 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 ; dự thảo Luật Giá (sửa đổi); Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025; Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

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

địa bàn tỉnh Ninh Bình; Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

36/2018/TTBTC ngày 30/3/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí dành cho công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của 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; Nghị Quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định mức học phí đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên 

từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; dự thảo thông tư 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. 

  - Tổ chức PBGDPL lồng ghép thông qua các cuộc họp giao ban, các buổi 

sinh hoạt chuyên môn và các cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị thuộc Sở: 

thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc thanh tra tài chính theo 

kế hoạch, kiểm tra xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán khối tỉnh, huyện, 

thành phố, CBCC, VC Sở Tài chính kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chế độ, 

chính sách mới giúp các đơn vị thực hiện đúng các quy định của nhà nước. 

Trong năm 2022, Sở Tài chính đã tiến hành thẩm tra, xét duyệt quyết toán tại 08 

huyện, thành phố; 68 đơn vị dự toán khối tỉnh và tiến hành thanh tra kinh tế - xã 

hội 06 cuộc đảm bảo theo kế hoạch đề ra.  

  - Về tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn: Năm 2022, Sở Tài chính tổ chức 

04 lớp đào tạo, tập huấn  cụ thể như : Hỗ trợ tập huấn tổng hợp phần mềm quản 

lý tài sản công QLTS.VN,  Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập và trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ 
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tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tập huấn kỹ 

năng quản lý,thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công năm 2022; Tập huấn triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin họp và 

xử lý công việc tỉnh Ninh Bình (Ecabinet) 

  - Về đăng tải các VBQPPL: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năm 2022, Sở 

Tài chính đã đăng tải 65 văn bản trên trang thông tin điện tử của Sở, các văn 

bản chủ yếu là các nghị định, thông tư, nghị quyết, quyết định...liên quan đến 

các lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính. 

- Trong bối cảnh cuộc cánh mạng 4.0, việc tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác PBGDPL góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính 

quyền điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL theo yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo 

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

luật của CBCC, VC và người lao động là rất cần thiết. Trong thời gian qua, Sở 

Tài chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL và đạt 

được một số kết quả như: Đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do 

Trung ương và địa phương ban hành; ứng dụng công nghệ thông tin trong trao 

đổi, gửi, nhận văn bản qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản của các sở, 

ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Sở đã áp 

dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chữ ký số các văn bản chỉ đạo, 

điều hành; 100% cán bộ, công chức thực hiện soạn thảo và trình lãnh đạo ký số 

văn bản trên hệ thống quản lý văn bản, đồng thời thực hiện truy cập Internet để 

khai thác tài liệu phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ… 

3.2. Công tác quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

Sở Tài chính đã thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật tại cơ quan Sở theo 

quy định. Hàng năm, Sở Tài chính rà soát, củng cố, bổ sung các đầu sách cần 

thiết cho Tủ sách pháp luật. Công tác xây dựng Tủ sách tại Sở chủ yếu tập trung 

đầu tư cho việc cập nhật các văn bản pháp luật mới thuộc các lĩnh vực chuyên 

môn của Sở. Các Tủ sách được đặt ở các phòng chuyên môn (Phòng Ngân sách, 

Phòng Giá - công sản, Phòng HCSN, Phòng Đầu tư, Thanh tra, Văn phòng…). 

Trong thời gian qua, Sở Tài chính thực hiện sử dụng, khai thác và quản lý 

Tủ sách pháp luật theo đúng quy định, không có tình trạng làm mất mát, hư 

hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật. Việc luân chuyển sách, tài liệu giữa Tủ sách 

pháp luật ở các phòng chuyên môn cũng được thực hiện nhằm làm phong phú 

thêm nội dung tủ sách. Đối tượng khai thác Tủ sách pháp luật chủ yếu là công 

chức, viên chức tra cứu nhằm phục vụ cho yêu cầu công việc. Các Tủ sách pháp 

luật tại Sở hiện nay luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ tốt công tác 

chuyên môn thuộc các lĩnh vực của Sở và được quan tâm bổ sung thêm hàng 

năm nhưng không nhiều là do hiện nay, cùng bắt nhịp với việc phát triển và ứng 

dụng của công nghệ thông tin, việc tìm kiếm các văn bản pháp luật mới cơ bản 

được Sở Tài chính thực hiện thông qua mạng internet.  
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4. Về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL 
 

- Về kinh phí: Kinh phí đảm bảo cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2022 được bố trí trong dự toán NSNN giao đầu năm và kinh phí dịch vụ 

đào tạo, Sở Tài chính thực hiện thanh quyết toán kinh phí được giao đảm bảo 

theo đúng quy định hiện hành.  
 

- Về cơ sở vật chất: Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và trang bị cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (máy 

chiếu, máy tính xách tay, máy in, hệ thống mạng nội bộ, internet…). 
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

 

1. Ưu điểm 
 

Công tác PBGDPL tại cơ quan Sở Tài chính được triển khai thường xuyên, 

liên tục, đúng trọng tâm, trọng điểm và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nước trên địa bàn tỉnh để tổ chức PBGDPL cho các đối tượng tham gia hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực tài chính. Do vậy, về cơ bản các văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành tài 

chính được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước; thông qua việc PBGDPL đã giúp các tổ chức, cá 

nhân hiểu rõ các quy định của pháp luật về tài chính để thực hiện; công chức, 

viên chức thuộc ngành tài chính được cập nhật các quy định mới, qua đó nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về tài chính. 
 

Mỗi công chức, viên chức ngành tài chính đều là một tuyên truyền viên 

trong tuyền tuyền, phổ biến pháp luật tại Sở. Đội ngũ tuyên truyền viên của Sở  

thường xuyên cập nhật, củng cố các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài 

chính mới ban hành; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt 

động PBGDPL, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tiếp cận pháp luật dễ dàng, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.  

Một số hình thức tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao như: Lồng ghép 

thông qua các cuộc thanh tra, xét duyệt quyết toán; tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn; đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách 

mới của Trung ương và của tỉnh lên trang thông tin điện tử (Website) của Sở 

nhằm giúp cho công chức, viên chức của Sở và các tổ chức, cá nhân tra cứu 

thông tin một cách thuận tiện và nhanh chóng. Ngoài ra, Sở Tài chính chỉ đạo 

lồng ghép in tài liệu gửi các đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến để kịp thời đưa 

chế độ chính sách nhanh chóng vào cuộc sống giúp cho mọi người, mọi cấp, mọi 

ngành hiểu và thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý 

tài chính, ngân sách; đầu tư XDCB và công tác quản lý giá, công sản trên địa 

bàn toàn tỉnh. 
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2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: 

Công chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật nói riêng còn hạn chế về số lượng và chủ yếu là kiêm nhiệm. 
 
 
 

 III.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp; tăng cường củng cố, nâng cao 

chất lượng họat động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổ chức 

thực hiện tốt “Ngày pháp luật” góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu 

quả thực thi công vụ; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và tự giác chấp hành 

pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; 

2. Chú trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ công chức thực hiện 

công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL; 

3. Đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung 

ương và của tỉnh; phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với 

nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. 

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

2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- 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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