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BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi: Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thực hiện Quyết định 2162/QĐ-NHNN ngày 17/12/2020 của Thống đốc
NHNN Việt Nam Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Kế
hoạch số 1011/KH-NHNN-HTI4 ngày 28/12/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại
Chi nhánh 6 tháng đầu năm 2021 như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Công tác chỉ đạo, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật.
- Thực hiện Quyết định số 2162/QĐ-NHNN ngày 17/12/2020 của Thống đốc
NHNN Việt Nam Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN tỉnh đã ban hành Kế hoạch PBGDPL năm
20211 gửi Vụ Pháp chế NHNNVN, Sở Tư pháp Hà Tĩnh và các thành viên
HĐPBGDPL chi nhánh để triển khai thực hiện.
- Hàng quý, trên cơ sở hướng dẫn công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp
PBGDPL của tỉnh, NHNN tỉnh đã ban hành kế hoạch PBGDPL quý để triển khai
đồng bộ và kịp thời các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng, liên
quan trực tiếp đến CBCC2.
- Để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PBGDPL về phòng
chống tham nhũng, NHNN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” 3
- Nhằm mục đích tuyên truyền các quy định của Pháp luật về bầu cử, để công
chức trong Chi nhánh nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026, NHNN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 136/KH-NHNN-HTI4 ngày 04/3/2021
tuyên truyền về các cuộc bầu cử và thực hiện soạn thảo các nội dung tuyên truyền về
hướng dẫn bầu cử; tiêu chuẩn về Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các

Kế hoạch số 1011/KH-NHNN-HTI4 ngày 28/12/2020
Kế hoạch PBGDPL quý I/2021 số 15/KH-NHNN-HTI4 ngày 06/01/2021; KH PBGDPL quý II/2021 số 218/KHNHNN-HTI4 ngày 09/4/2021
3 Kế hoạch số 129/KH-NHNN-HTI1 ngày 03/3/2021
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cấp; quy định giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử
tri...gửi đến toàn thể công chức, người lao động để nghiên cứu, thực hiện.
- Phối hợp với NHNNVN tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác
tín dụng và triển khai Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (ngày
14/4/2021); Hội nghị triển khai Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định
thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ do Hiệp hội Ngân hàng Việt
Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức (ngày 15/4/2021). Thành phần tham dự tại
điểm cầu Hà Tĩnh: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng và tương đương, cán bộ TTGS
của NHNN tỉnh và lãnh đạo các Chi nhánh NHTM Cấp 1 trên địa bàn.
- NHNN tỉnh đã triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
đến từng CBCC tại chi nhánh cũng như phổ biến, chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính
sách liên quan đến hoạt động Ngân hàng đến các TCTD trên địa bàn.
- 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 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.
2. Kết quả triển khai 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 PBGDPL.
- NHNN tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW
ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của
Thủ tướng Chính phủ, 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.
- Tại các cuộc họp Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã thực hiện truyên truyền
hơn 57 văn bản của Đảng cấp trên thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các
nội dung chủ yếu tập trung vào thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình,
đề án của Chính phủ, của Ngành, của UBND tỉnh…
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng các Kế hoạch về PBGDL năm và
hàng quý nhằm duy trì thường xuyên, liên tục công tác PBGDPL tại chi nhánh. Đã
có nhiều nội dung pháp luật được lựa chọn phổ biến cho CBCC, trong đó chú trọng
phổ biến các văn bản liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ; các văn bản pháp luật
mang tính thời sự, liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CBCCVC
Nhờ vậy, đã tạo được chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật, nâng
cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bộ máy Nhà nước, Trình độ nhận thức và hiểu
biết pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp
luật của đội ngũ CBCC tại Chi nhánh.
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3. Kết quả triển khai thực hiện PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021.
3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ tham gia công tác PBGDPL, báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
- Hội đồng phối hợp PBGDPL chi nhánh được thành lập do Phó Giám đốc phụ
trách Chi nhánh là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là lãnh đạo các phòng. Nhiệm
vụ của các thành viên là thông qua ngày pháp luật 28 hàng tháng, ngày pháp luật VN,
các buổi chào cờ đầu tháng, các cuộc họp phòng, sinh hoạt Chi bộ…để phổ biến, triển
khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên quan
đến quyền nghĩa vụ của CBCC để CBCC nắm và thực hiện nghiêm túc, sống và làm
việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- 01 đồng chí đảng ủy viên là báo cáo viên của của Đảng ủy, thực hiện tuyên
truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; Nắm tình hình tư tưởng
cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội, góp
phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng
thuận trong xã hội.
3.2. Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật:
- Các văn bản Luật, Pháp lệnh và các Nghị định của Phính phủ
Tuyên truyền các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua cuối năm 2020 và
trong năm 2021, bao gồm: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc
phải ở người (HIV/AIDS); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Phòng, chống ma túy (sửa
đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
Tuyên truyền pháp luật về bầu cử, tuyên truyền cho công chức trong Chi nhánh
tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” nhằm phục vụ có hiệu quả việc tổ chức bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ: Số 119/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động
xuất bản; Số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Khiếu nại; Số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Số
135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; số 137/2020/NĐ-CP
ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo; Số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Số 143/2020/NĐ-CP ngày
10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày
20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số
113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ về chính sách tinh
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giản biên chế; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng
chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các văn bản về hướng
dẫn kê khai tài sản; Số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về
việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Số
21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ; Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn
thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuế đất trong năm 2021
- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của
Thống đốc về ngân hàng:
Tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về
phát triển kinh tế xã hội năm 2021: Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc Hội về
Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 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 2021; Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia
năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về tình
hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
năm 2021; Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021…
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 “Đẩy mạnh công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2017-2021”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Đề án: “Tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” của ngành Ngân
hàng, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
Tuyên truyền các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thông
qua tại kỳ họp thứ 18, đặc biệt là Nghị quyết 255/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực
hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây
dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh.
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Tuyên truyền Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi một số
điều Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN 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.
- Các văn bản khác:
+ Các chương trình, kế hoạch của ngành và của NHNN tỉnh: 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; định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lưc cạnh tranh năm 2021;Kế hoạch của ngành
Ngân hàng Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021;
Các kế hoạch về cải cách hành chính của NHNN tỉnh;
+ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày
04/11/2008 và Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
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.
3.3. Triển khai ngày pháp luật (Ngày 28 hàng tháng)
Vào ngày pháp luật hàng tháng, căn cứ vào kế hoạch PBGDPL chung, các
thành viên HĐPBGDPL của Chi nhánh đã cập nhật kịp thời các văn bản mới để tuyên
truyền, phổ biến đến CBCC của đơn vị mình. 6 tháng đầu năm, đã tập trung tuyên
truyền một số chuyên đề trọng tâm như:
- Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ
thị của Thống đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền các hoạt động của ngành Ngân hàng nhân kỷ niệm 70 năm ngày
thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam.
- Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2021).
- Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Hà Tĩnh và 30 năm tái lập tỉnh.
3.4. Hình thức thực hiện tuyên truyền PBGDPL.
- Tổ chức tuyên truyền tại chi nhánh:
+ Thông qua các thành viên hội đồng PBGGPL, NHNN tỉnh đã triển khai đến
từng CBCC để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại chi nhánh cũng
như phổ biến, chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động Ngân
hàng đến các TCTD trên địa bàn. Hình thức tuyên truyền thông qua các Hội nghị triển
khai thực hiện các quy định, cơ chế chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của ngành;
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Thông qua các ngày pháp luật hàng tháng; Thông qua hình thức chuyển tải văn bản
đến từng CBCC nhằm nâng cao sự hiểu biết về pháp luật, giáo dục được ý thức tuân
thủ pháp luật của CBCC để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong thời
kỳ mới. Tổ chức truyền đạt thông tin thời sự định hướng, một số nội dung trong tâm
về kinh tế xã hội, các hoạt động nổi bật của ngành thông qua Lễ chào cờ hàng tháng.
+ Tổ chức triển khai phổ biến tập trung đến toàn thể CBCC trong Chi nhánh:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, NHNN tỉnh đã tổ chức 02 buổi học tập tập trung toàn
chi nhánh, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
+ Bên cạnh đó, NHNN tỉnh luôn chú trọng và quan tâm đến công tác đào tạo,
bồi dưỡng, cử CBCC 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. 6 tháng đầu năm 2021, NHNN tỉnh đã cử 32 lượt cán bộ tham gia các
lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ chức đến các TCTD và người dân.
+ NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tổ chức các cuộc đối thoại, kết nối ngân
hàng với doanh nghiệp. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền
các cơ chế chính sách về tín dụng ngân hàng đến người dân và doanh nghiệp.
+ Ngành Ngân hàng đã 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); phối hợp với
Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phim tài liệu “ngành Ngân hàng Hà Tĩnh
70 năm biết mấy tự hào”, phỏng vấn tuyên truyền nội dung Quỹ tín dụng nhân tham
gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bên cạnh đó, thường
xuyên đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của NHNN Hà Tĩnh nhằm tạo
điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và cập nhật quy định,
cơ chế, chính sách về các lĩnh vực tiền tệ tín dụng và ngân hàng.
4. Đánh giá chung công tác PBGDPL tại chi nhánh.
- Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời tham mưu ban hành
Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL để triển khai thực hiện tại Chi nhánh.
- Công tác PBGDPL đã được BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm tạo điều
kiện về vật chất, thời gian cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, nhờ vậy toàn
thể CBCC trong Chi nhánh đã được tiếp cận, nghiên cứu tất cả các văn bản có liên
quan đến hoạt động Ngân hàng; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ
của cán bộ, công chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp…nhằm nâng cao
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Kịp thời tuyên truyền, PBGDPL đối với các nội dung liên quan đến các sự
kiện trọng đại của đất nước như bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tất cả công chức, người lao động tại Chi nhánh đã
thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của công dân trong thực hiện bầu cử.
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- Công tác tuyên truyền qua báo, trang thông tin điện tử của Chi nhánh ngày
càng được đẩy mạnh góp phần đưa các cơ chế chính sách sách hỗ trợ của NHTW, của
UBND tỉnh đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.
1. Quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị
và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, của Thống đốc NHNN,
của HĐND, UBND tỉnh.
2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới
liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp
của công chức. Trong đó, thường xuyên chú trọng quán triệt cho công chức trong Chi
nhánh về nhiệm vụ học tập, tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật để đáp ứng yêu cầu
công tác là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi người.
3. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật, nhất là những nội dung có liên quan đến hoạt động ngân hàng
4. Tăng cường 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
sbv.hatinh.gov.vn) để người dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nắm, tiếp cận
các Ngân hàng.
5. Tổ chức các hoạt động thiết thực để cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong chi nhánh hướng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam vào “ngày 9 tháng 11” nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo
dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
6. Kịp thời cập nhật các thông tin thay đổi về các thành viên của Đoàn Đại

biểu Quốc hội Hà Tĩnh khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
2021-2026 để chủ động tăng cường mối quan hệ, phối hợp cung cấp thông tin về
hoạt động ngân hàng cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.
7. Tiếp tục thực hiện chuyên trang ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh một 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./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Chi nhánh;
- Lưu VT, TH,NS&KSNB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Cần
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Đơn vị báo cáo: NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ pháp chế - NHNN Việt Nam

Phụ lục 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
6 tháng đầu năm 2021 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 26/5/2021)
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-NHNN-HTI4 ngày /5/2021 của NHNN Hà Tĩnh)
Phổ biến pháp luật
trực tiếp

Thi tìm hiểu
pháp luật

Số tài liệu PBGDPL được phát hành
miễn phí

Số
cuộc
(Cuộc)

Số lượt
người
tham dự
(Lượt
người)

Số
cuộc
thi
(Cuộc)

Số lượt
người
dự thi
(Lượt
người)

Tổng
số

Tờ
rơi

Sách

Băng đĩa
hình,
băng đĩa
tiếng

Tài
liệu
khác

24

634

03

114

0

0

0

0

0

Số lượng tin
bài về pháp
luật được
đăng tải,
phát trên
phương tiện
thông tin đại
chúng (Tin,
bài)
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