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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và tổ chức hưởng ứng
Ngày Pháp luật ngày 09 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở hướng dẫn của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 7464/NHNN-PC ngày 21/10/2021, của UBND
tỉnh tại Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 08/10/2021, Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm
2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức có chất lượng Ngày Pháp luật để khẳng định vị trí, vai trò
của Hiến pháp, pháp luật trong kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội, quản
lý đất nước.
- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt
động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của
cán bộ, công chức; 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, chấp hành pháp luật
trong Chi nhánh.
2. Yêu cầu
- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật
quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy
động, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm các điều kiện an
toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; bám sát nhiệm vụ chính trị
của NHNN tỉnh, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
- Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực
hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng 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 các Văn bản có
liên quan.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN.
1. Khẩu hiệu Ngày Pháp luật
Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 với khẩu hiệu sau: “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.”
2. Nội dung thực hiện.
2.1. Tập trung phổ biến, giới thiệu các Luật được Quốc hội khóa XIV thông
qua tại kỳ họp thứ 10 (như Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú, Luật
Biên phòng...); Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt
động quản lý của NHNN ban hành trong năm 2021 (như Nghị định 58/2021/NĐ-CP
ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín
dụng; Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 về quy định về phát hành kỳ
phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và
Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 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 nguyên nhóm nợ
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; Thông tư số
15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4
năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ....); Tuyên truyền,
phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Công ước quốc
tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà
Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch
vụ, đầu tư, thuế, hải quan, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP)...
2.2. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các TCTD để xảy ra các hành vi vi phạm đã được cảnh báo, TCTD chậm
khắc phục sai phạm. Kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách để làm
sai lệch chủ trương hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên
tai... Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, giám sát để
bảo đảm các TCTD thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý.
Thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật,
không để phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp liên quan
đến hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành
ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng.
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2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành đúng tiến độ các kế hoạch của
NHNN, của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; thực hiện Kế hoạch
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2.4. Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp
hành pháp luật; Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực thm
gia hưởng ứng Ngày pháp luật.
3. Hình thức thực hiện
3.1. Giám đốc chi nhánh giao cho các thành viên HĐ PBGDPL (là các Trưởng
phòng hoặc tương đương 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 ngày Pháp luật hàng tháng (ngày 28 hàng tháng); thông qua họp phòng;
hoặc gửi văn bản để CBCC tự nghiên cứu; thông qua trang Thông tin điện tử của
NHNNVN, của Chi nhánh; Cán bộ công chức trong Chi nhánh tự sưu tầm các văn
bản trên thông qua mạng Internet, các phương tiện thông tin đại chúng để tự nghiên
cứu nhằm nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
3.2. Thông qua chuyên trang ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh (tháng 2 kỳ) để
chuyển tải các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhằm tạo điều kiện cho
người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và cập nhất thông tin về các lĩnh
vực tiền tệ tín dụng và ngân hàng. Đăng tải các cơ chế chính sách có liên quan đến
hoạt động Ngân hàng, các TTHC do NHNN tỉnh thực hiện, các văn bản trả lời các
khách hàng khó khăn trong vay vốn lên Trang thông tin điện tử của Chi nhánh (tại
địa chỉ: http://sbv.hatinh.gov.vn) để người dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh
tế nắm, tiếp cận các Ngân hàng và chia sẽ những giải pháp mà ngành Ngân hàng đã
và đang thực hiện.
3.3. Treo khẩu hiệu Ngày Pháp luật
Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm (từ 06/11/2021 - 15/11/2021)
Đơn vị thực hiện: Giao Phòng TT,KQ&HC đăng dòng chữ “Tích cực hưởng
ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng góp
phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” trên bảng điện tử
trụ sở Chi nhánh.
3.4. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung tại chi nhánh.
- Nội dung tuyên truyền: Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT -NHNN ngày 13 tháng 3
năm 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 nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; Thông tư số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số
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24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động
kinh doanh vàng; Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn
kiến nghị, phản án.
- Phân công thực hiện: Phòng TH,NS&KSNB chuẩn bị nội dung; Phòng Tiền
tệ kho quỹ và hành chính chuẩn bị hội trường, loa máy…; Phòng Kế toán - Thanh
toán: Bố trí kinh phí để thực hiện.
4. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức thường
xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam (tháng 10 và tháng 11/2021).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, các phòng, các tổ chức đoàn
thể, các thành viên HĐPBGDPL của chi nhánh có trách nhiệm phối hợp triển khai
thực hiện kế hoạch này.
2. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ chủ trì tổng hợp báo cáo kết
quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo công tác PBGDPL năm 2021 gửi
Vụ Pháp chế NHNN Việt Nam và UBND tỉnh trước ngày 25/11/2021.
Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam năm 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:

- Vụ Pháp chế;
- 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

