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KẾ HOẠCH  

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 và Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 2029/QĐ-NHNN ngày 22/12/2021 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (gọi 

tắt là Chi nhánh) xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:                         

 1. Mục đích: 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

 - Nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; bảo đảm quyền được 

thông tin về pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

 - Tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các nội dung pháp luật về hoạt động 

quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước và các nội dung pháp luật có liên quan; 

đảm bảo cho công chức trong Chi nhánh được trang bị đầy đủ, kịp thời và có hệ thống 

các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình, 

thông qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi các quy 

định pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp 

được phổ biến, cập nhật văn bản pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 

 2. Yêu cầu: 

 - Bám sát các nội dung, yêu cầu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quy 

định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát 

huy vai trò tham mưu của Hội đồng PBGDPL tại Chi nhánh, nâng cao hiệu quả công 

tác phối hợp giữa các Phòng trong việc tuyên truyền, PBGDPL. 

 - Phổ biến kịp thời, thời xuyên các chính sách, văn bản pháp luật đến các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp; đảm bảo tất cả công chức tại Chi nhánh được trang bị 

đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

 - Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với công tác hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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 II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và 

các văn bản hướng dẫn. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 2 luật của cán bộ, nhân 

dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); 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 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-

TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 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 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về 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 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 487/KH-UBND 

ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các văn bản nêu trên. 

 2. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng PBGDPL của Chi nhánh, tăng cường hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Kiện toàn Hội đồng PBGDPL của NHNN tỉnh khi có sự thay đổi thành viên. 

Cử cán bộ, báo cáo viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Phát huy vai trò của cán bộ phụ trách công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh 

niên để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Có các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các cá 

nhân, tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 3. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

 3.1. Nội dung phổ biến 

 - Các văn bản Luật, Pháp lệnh: 

 Các văn bản Luật, Pháp lệnh được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thông qua cuối năm 2021 và trong năm 2022, cụ thể: Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, 

khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Các văn bản Luật, Pháp lệnh khác.  

 - Các văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng: 

 + Các văn bản Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo và các Thông tư do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam mới ban hành hướng dẫn về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và 

ngoại hối.  
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 + Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Ngân hàng. Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và 

những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các 

quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Tuyên truyền, phổ 

biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tiếp tục thực hiện 

phổ biến, giới thiệu các Đề án như: Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên 

truyền, Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 

2021-2025”, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với 

vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND 

giai đoạn 2021-2027”... và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, 

viên chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy 

đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.  

 - Các văn bản khác 

 + Các văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 + Các chương trình, kế hoạch của Ngành và của NHNN tỉnh: Quyết định số 

2006/QĐ-NHNN ngày 17/12/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Quyết định 

số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 ban hành chương trình hành động của ngành Ngân 

hàng thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 ban hành Kế 

hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022; Các kế hoạch về cải 

cách hành chính của NHNN tỉnh. 

 + Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 

22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến 

sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ 

lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 + Tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống cán 

bộ, công chức; các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói 

chung và cán bộ, công chức nói riêng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở … 
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 3.2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật dự kiến. 

a. Thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Tham gia các Hội nghị triển khai các Luật, quy định, các cơ chế chính sách mới 

được ban hành do NHTW hoặc UBND tỉnh tổ chức (nếu thuộc thành phần tham dự). 

 - Hội đồng PBGDPL thực hiện phổ biến đến công chức trong phòng thông qua 

họp phòng và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chuyển tải các văn bản đến từng công 

chức, khuyến khích việc tự đọc, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và 

phục vụ công việc hàng ngày. 

 - Thực hiện đăng tải các Luật, các quy định mới liên quan đến hoạt động ngân 

hàng lên Trang thông tin điện tử của NHNN tỉnh. Tổ biên tập Trang thông tin điện tử 

có nhiệm vụ biên tập, đăng tải các thông tin bằng nhiều hình thức phong phú để tăng 

hiệu quả tuyên truyền. 

 - Phòng Tổng hợp, NS&KSNB đầu mối chuyển tải Điểm tin Ngân hàng hàng 

ngày do Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp cho Ban Giám đốc 

và các Trưởng phòng để nghiên cứu, nắm thông tin dư luận của Báo chí có liên quan 

đến hoạt động ngân hàng; các Trưởng phòng có trách nhiệm quán triệt và chuyển cho 

công chức trong phòng để phục vụ công tác truyên truyền, định hướng dư luận. 

 - Thông tin thời sự định hướng, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, 

của tỉnh và của chi nhánh sau buổi lễ chào cờ hàng tháng. 

 - Cử công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng 

lực chuyên môn, đảm bảo thực thi đúng các cơ chế chính sách của Chính phủ, UBND 

tỉnh và của ngành.  

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua ngày pháp luật hàng tháng. 

 b. Tổ chức đến các TCTD và người dân.  

 - Tổ chức các Hội nghị triển khai các văn bản mới của ngành đến các TCTD 

trên địa bàn. Phổ biến kịp thời các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp 

luật thông qua họp trực tuyến do NHNNVN tổ chức, thông qua họp giao ban định kỳ 

hàng quý, thông qua sao gửi văn bản,… 

 - Phối hợp với Báo Hà Tĩnh tổ chức xây dựng và phát hành đều đặn chuyên 

trang Ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh (tháng 2 kỳ) để chuyển tải các thông tin liên quan 

đến hoạt động ngân hàng. 

 - Tiếp tục phân công các Ngân hàng trên địa bàn tổ chức tham gia các cuộc tiếp 

xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Qua đó kịp thời nắm bắt các 

thông tin, kiến nghị, đề xuất của cử tri và của Đại biểu; Kịp thời trả lời các ý kiến trực 

tiếp hoặc bằng văn bản thuộc thẩm quyền của Chi nhánh (nếu có); đồng thời tổng hợp 

ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung 

ương gửi NHNN Việt Nam. 
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 4. Tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

  Trên cơ sở hướng dẫn của Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Chi nhánh xây dựng kế hoạch chi 

tiết tổ chức tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (Theo phụ lục đính kèm) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 được phân 

bổ trong kinh phí giao khoán của NHNN tỉnh. Mức chi cụ thể thực hiện theo các quy 

định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài 

chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 

tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của NHNN chi 

nhánh tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị các phòng và tương đương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                   
- Vụ Pháp chế NHNNVN;                        
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh; 

- Ban Giám đốc;                            

- Các Phòng thuộc chi nhánh; 

- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.LTKTiến.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 



PHỤ LỤC 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2022 

 (Kèm theo kế hoạch số:       /KH-NHNN-HTI4 ngày     /12/2021 của NHNN tỉnh) 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Phòng chủ trì 
Phòng 

phối hợp 
Thời gian hoàn thành 

1 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 và các văn 

bản hướng dẫn, thực hiện phổ biến các 

văn bản mới liên quan đến toàn thể công 

chức trong Chi nhánh 

- Kế hoạch PBGDPL năm 

2022, Kế hoạch PBGDPL 

hàng quý 
P.TH,NS&KSNB 

 - Hoàn thành trước 

12/01/2022 

- Hoàn thành sau khi có 

hướng hàng quý của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh 

- Kế hoạch Tổ chức “Ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” 

- Thực hiện khi có hướng 

dẫn của Vụ Pháp chế và 

trước ngày 09/11/2022 

Số lượng văn bản được phổ 

biến 

Các phòng thuộc 

Chi nhánh 
 Thường Xuyên 

2 
Kiện toàn Hội đồng PBGDPL tại Chi 

nhánh. 
Quyết định kiện toàn P.TH,NS&KSNB  

Khi có sự thay đổi thành 

viên 

3 

Cử cán bộ, báo cáo viên pháp luật tham 

gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

Công chức tham gia các lớp 

đào tạo, tập huấn 
P.TH,NS&KSNB 

Các phòng 

thuộc Chi 

nhánh 

- Khi có các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn 

4 

Tham gia các Hội nghị triển khai các 

Luật, quy định, các cơ chế chính sách 

mới được ban hành do NHTW hoặc 

UBND tỉnh tổ chức (nếu thuộc thành 

phần tham dự) 

Số lần tham gia Hội nghị triển 

khai 

Các phòng thuộc 

Chi nhánh (tùy theo 

chức năng, nhiệm 

vụ) 

 

- Khi có Hội nghị triển 

khai của NHTW, UBND 

tỉnh, các sở ngành liên 

quan 

5 

Thực hiện đăng tải các Luật, các quy 

định mới liên quan đến hoạt động ngân 

hàng lên Trang thông tin điện tử của 

NHNN tỉnh. 

Các văn bản mới được đăng 

tải 
P.TH,NS&KSNB 

Các phòng 

thuộc Chi 

nhánh 

Thực hiện khi có văn bản 

mới liên quan đến hoạt 

động ngân hàng và liên 

quan trực tiếp đến quyền 

và nghĩa vụ của CC… 



2 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Phòng chủ trì 
Phòng 

phối hợp 
Thời gian hoàn thành 

6 

Phối hợp với Báo Hà Tĩnh tổ chức xây 

dựng và phát hành đều đặn chuyên trang 

ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh (tháng 2 kỳ) 

Các thông tin tuyên truyền 

đăng trên báo Hà Tĩnh 
P.TH,NS&KSNB 

Các phòng 

thuộc Chi 

nhánh 

Thường xuyên 

7 

Thông tin thời sự định hướng, quán triệt 

các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của 

tỉnh và của chi nhánh sau buổi lễ chào cờ 

hành tháng. 

Các thông tin thời sự định 

hướng, các văn bản thực hiện 

tuyên truyền trong lễ chào cờ 

đầu tháng 

Báo cáo viên của 

Đảng bộ chủ trì 

 

P.TTKQ&

HC 

Tổ chức vào ngày chào cờ 

hàng tháng  

8 

Tổ chức các Hội nghị triển khai các văn 

bản mới của ngành đến các TCTD trên 

địa bàn. 

Các Hội nghị triển khai 

Các phòng thuộc 

Chi nhánh (tùy theo 

chức năng, nhiệm 

vụ) 

 
Thực hiện khi có văn bản 

mới 

9 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 

NHNN tỉnh với Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh. 

Tham gia tiếp xúc cử tri, các 

báo cáo  
P.TH,NS&KSNB  Thường xuyên 

10 
Thực hiện báo cáo gửi Vụ pháp chế 

Ngân hàng Nhà  nước và UBND tỉnh. 
Báo cáo P.TH,NS&KSNB  

BC 6 tháng gửi trước 

31/5/2022; BC năm gửi 

trước 20/11/2022 
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