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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:      /KH- UBND         Ngọc Xuân, ngày 23 tháng 06 năm 2022   

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số: 186/KH- UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo duc pháp luật, UBND thành phố Cao Bằng, về 

việc Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022; UBND phường 

Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến văn 

bản quy pham pháp luật quý II năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật; các quy định của 

Trung ương, của tỉnh và thành phố mới ban hành được kịp thời trên địa bàn 

thành phố.  

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.  

- Phân công trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, 

tổ chức trong việc triển khai các văn bản pháp luật với những nội dung công 

việc cụ thể.  

2. Yêu cầu: 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong việc tổ 

chức triển khai, thực hiện.  

- Triển khai các văn bản pháp luật bảo đảm đúng nội dung, ngắn gọn, dễ 

hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian quy định. Hình thức tuyên truyền 

cần đa dạng, phù hợp với thực tế địa phương. Gắn công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.  

- Nội dung, hình thức triển khai phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, có 

phân tích mở rộng, liên hệ phù hợp với thực tiễn ở địa phương.  

II. NỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 

2021. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021.  

- Luật Tiếp cận thông tin 2016 

- Luật An ninh mạng 2018 
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- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá và quảng cáo. Nghị định có 

hiệu lực từ ngày 01/6/2021.  

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.  

- Quyết định số 44/2021/ QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2021.  

- Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.  

- Nghị định 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 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu 

lực từ ngày 10/12/2021.  

- Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/02/2022.  

- Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 03/3/2022.  

- Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 

đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 

20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 

10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022.  

- Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức 

cán bộ ở địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022.  

- Nghị quyết số 50/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Cao Bằng” và có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2021.  

- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.  



3 

 

- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

- Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/12/2021.  

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định có hiệu lực từ 

ngày 12/11/2021. 

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Hình Thức tuyên truyền 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại trụ sở UBND phường Ngọc 

Xuân, phát kèm theo tài liệu nghiên cứu 

2. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: dự kiến 01 buổi: Thứ ba, ngày 08/7/2022 

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy - UBND - HĐND - UBMTTQ phường 

Ngọc Xuân 

3. Đối tượng tuyên truyền 

Toàn thể cán bộ, công chức thuộc ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể 

phường Ngọc Xuân; Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt 

trận, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn phường Ngọc Xuân 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

Thường trực Đảng ủy, thường trực ủy ban nhân dân, thường trực MTTQ 

phường và cán bộ chuyên môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

Các bộ phận được phân công căn cứ nội dung kế hoạch, xây dựng, biên 

soạn các nội dung pháp luật để thực hiện tuyên truyền. 

2. Nội dung phân công  

1. Công chức Tư pháp căn cứ nội dung kế hoạch, xây dựng slide, biên soạn 

các nội dung pháp luật để thực hiện tuyên truyền. 

2. Công chức Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm làm Maket, bố trí hệ 

thống tăng âm loa đài phục vụ hội nghị. 

3. Công chức Văn phòng UBND phường chịu trách nhiệm chuẩn bị phô tô 

tài liệu, hội trường, chương trình, giấy mời, nước uống phục vụ hội nghị. 

4. Kinh phí thực hiện 
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Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 

2022 trên địa bàn phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. /. 

 
Nơi nhận: 
  - TT Đảng ủy, HĐND phường (B/c);  

  - Phòng tư pháp thành phố (B/c); 

  - UBMTTQ, các đoàn thể (Phối hợp thực hiện); 

-   Cán bộ, công chức phường (t/h);  

  - Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, TTVPL ( t/h); 
  - Lưu: VP. 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      

                                                                                               Hà Việt Kỳ 
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