
KẾ HOẠCH  
Phổ biến, giáo dục pháp luật qúy I năm 2022 

Của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

        Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 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; Kế hoạch số 1007/KH-NHNN-HTI4 ngày 30/12/2021 

về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn số 02/HĐ-TGV ngày 05/01/2022 về việc hướng dẫn công tác 

PBGDPL quý I/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh. 

 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) xây dựng kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật quý I/2022 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

       1. Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan 

trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát 

nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát 

triển kinh tế tỉnh nhà. 

 2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chi nhánh.  

 II. NHỮNG NỘI DUNG PBGDPL TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Chỉ thị của NHNN Việt Nam về tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm của của ngành Ngân hàng năm 2022. 

2. Tuyên truyền kịp thời và sâu rộng Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của 

Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

trước, trong và sau tết Nhâm Dần năm 2022; tăng cường phổ biến pháp luật về phòng 

chống bệnh dịch bệnh COVID-19, an toàn giao thông, quản lý và sử dụng pháo, 

phòng chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, 

an sinh xã hội, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống tội phạm và các tệ nạn 

xã hội ...  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

 VIỆT NAM 
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Số:           /KH-NHNN-HTI4 
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3. Tiếp tục tuyên truyền các Luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022, các Luật, 

Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.  

4. Tuyên truyền Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-

KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng 

pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đề án số 292-ĐA/ĐĐQH15 ngày 20 tháng 10 

năm 2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 

XV của Đảng đoàn Quốc hội. 

5. Chú trọng tuyên truyền các Nghị định, Thông tư mới có liên quan mật thiết 

đến công chức như sau: 

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Số 

134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Các Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ: Số 04/2021/TT -TTCP ngày 

01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân; Số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 

quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Số 

06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh 

tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Số 07/2021/TT -TTCP ngày 

01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Quyết 

định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa 

bàn tỉnh… 

6. Tuyên truyền Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn 

hóa doanh nghiệp. 

7. Tuyên truyền các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại kỳ 

họp thứ 4 liên quan đến lĩnh vực ngân hàng: Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn 

với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-
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2025, Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định một số chính 

sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt, Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐN ngày 16/12/2021 về một số chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.  

 III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP  

1. Giám đốc chi nhánh giao cho các thành viên HĐ PBGDPL sưu tầm các văn 

bản được nêu tại mục II Kế hoạch này để  tuyền truyền, phổ biến đến CBCC trong 

phòng. Tùy theo điều kiện của từng Phòng để lựa chọn hình thức và biện pháp phù hợp 

nhất để PBGDPL như thông qua họp phòng; hoặc gửi văn bản trên IOFFICE, EDOC để 

CBCC tự nghiên cứu; thông qua Ngày Pháp luật hàng tháng; thông qua trang Thông tin 

điện tử của NHNNVN, của Chi nhánh. CBCC tự sưu tầm các văn bản trên thông qua 

mạng Internet, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, sống và 

làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.  

2. Tổ chức tuyên truyền tập trung đến toàn thể CBCC trong Chi nhánh: Sau Lễ 

chào cờ hàng tháng của NHNN tỉnh, Ban Giám đốc hoặc Báo cáo viên của Đảng bộ sẽ 

truyền đạt một số thông tin thời sự định hướng, quán triệt một số nội dung trọng tâm; 

Thông qua các cuộc họp cơ quan lồng ghép vào các nội dung cần tuyên truyền, phổ 

biến đến CBCC chi nhánh; mời Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh để 

truyền đạt các Nghị quyết của Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng TH,NS&KSNB tham mưu nội dung, chương trình, thời gian đối với 

việc PBGDPL tập trung đến toàn thể CBCC trong toàn chi nhánh. 

2. Các phòng, các tổ chức đoàn thể: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng, các tổ chức đoàn thể để tham mưu cho Giám đốc công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật liên quan đến phần hành của mình.  

3. Phòng Tiền tệ, kho quỹ & Hành chính: Chuẩn bị hội trường; Phòng Kế toán-

Thanh toán: Chủ động bố trí kinh phí để phục vụ công tác PBGDPL tập trung tại Chi 

nhánh. 

Trên đây là kế hoạch PBGDPL quý I/2022 của NHNN tỉnh. Đề nghị các phòng, 

các tổ chức đoàn thể thuộc Chi nhánh phối hợp triển khai thực hiện theo Kế hoạch này./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh; 
- Ban Giám đốc; 
- Các TV HĐPBGDPL chi nhánh; 
- Các Phòng thuộc Chi nhánh; 
- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.LTKTiến.                                                                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Trung 
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