
KẾ HOẠCH  

Phổ biến, giáo dục pháp luật qúy IV năm 2021 

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 2126/QĐ-NHNN ngày 17/12/2020 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kế hoạch số 1011/KH-NHNN-HTI4 ngày 28/12/2020 

về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn số 900/HĐ-TGV ngày 04/10/2021 về việc hướng dẫn công tác 

PBGDPL quý IV/2021 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 IV/2021 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

       1. Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tích cực hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). 

 2. 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. 

 3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, 

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

Chi nhánh.  

4. Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 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 và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận này trên địa bàn tỉnh.  

 II. NHỮNG NỘI DUNG PBGDPL TRỌNG TÂM 

1. Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành trong 

thời gian gần đây, đặc biệt là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị 

khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 
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trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; 

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động 

"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới;  Nghị quyết số 

03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán 

bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"… 

2. Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động 

trong doanh nghiệp hưởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tuyên truyền 

Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 

về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. 

3. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực 

tuyến “Thanh niên với pháp luật” do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức.  

4. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật mới, các vấn đề được dư luận 

xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực 

trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh, các quy định về phòng chống lụt bão, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, 

trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã 

hội, tín ngưỡng, tôn giáo … 

5. Tuyên truyền 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.  

7. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-

2025 định hướng đến năm 2030 của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh. 

8. Tuyên truyền Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày ngày 07/9/2021 của NHNN 

Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 
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nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. 

 III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP  

1. Giám đốc chi nhánh giao cho các thành viên HĐ PBGDPL (là các Trưởng  

phòng thuộc Chi nhánh) 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 IV/2021 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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