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Thực hiện Văn bản số 906/HĐ-TGV ngày 30/9/2022 của Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc hƣớng dẫn công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật quý IV/2022; Hội đồng PHPBGDPL Sở Công Thƣơng đề nghị 

công chức, viên chức, ngƣời lao động Cơ quan Văn phòng Sở, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại trong Quý IV/2022, chủ động thực hiện, 

cập nhật các quy định, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ: 

1. Tăng cƣờng phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai; đầu tƣ kinh 

doanh; cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuẩn 

tiếp cận pháp luật; đất đai; môi trƣờng; an toàn giao thông; phòng, chống buôn 

bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lƣợng; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

sinh xã hội; các nội dung về bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân; phòng, 

chống tác hại của rƣợu, bia, thuốc lá; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội; phòng, chống dịch bệnh C VID-19. 

2. Chú trọng phổ biến bằng các hình thức phù hợp các Luật đƣợc Quốc hội 

khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ ba nhƣ: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, 

khen thƣởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; các Nghị quyết, chính sách mới của HĐND 

tỉnh và các Quyết định mới ban hành của UBND tỉnh liên quan mật thiết đến cán 

bộ và Nhân dân. 

3. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 

của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí 

thƣ, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ, 

Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thƣ về tăng cƣờng 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.  
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4. Tăng cƣờng tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và ngƣời lao động 

trong doanh nghiệp hƣởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).  

5. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động phục vụ tổng kết 10 

năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hƣởng ứng ngày 

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

6. Triển khai Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh 

về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” và 

các Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, cần chú trọng phổ biến các văn bản mới, các văn bản thiết thực 

đối với từng nhóm đối tƣợng nhƣ sau: 

- Đối với Nhân dân: các Nghị định của Chính phủ: số 34/2022/NĐ-CP 

ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; số 37/2022/NĐ-

CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung 

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

hƣớng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định 

chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 

quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất; số 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. Thông tƣ số 05/2022/TT-

BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tƣ số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ hƣớng 

dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tƣ số 09/2022/TT-

BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông hƣớng 

dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng 

máy tính bảng thực hiện chƣơng trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025; Thông tƣ số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ LĐ, TB và XH hƣớng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền 

vững thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; Thông tƣ số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tƣ trong lĩnh vực 

đăng kiểm; Thông tƣ số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính hƣớng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; 
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Thông tƣ số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trƣởng Bộ NN và 

PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 09/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ NN và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ 

và kiểm tra vệ sinh thú y; Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 

của HĐND tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 27/2022/QĐ-

UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về việc phân cấp quyết định miễn, giảm 

tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với ngƣời có công với cách mạng 

thuộc diện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: các Nghị định của Chính phủ: số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng; số 44/2022/NĐ-

CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trƣờng bất động sản; số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ 

hƣu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 

54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền viên, ngƣời lái phƣơng tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản ly hoạt động 

đƣờng thủy nội địa. Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn 

mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thông tƣ số 

04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tƣ số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ hƣớng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tƣ 

số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tƣ số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính hƣớng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nƣớc; Thông tƣ số 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tƣ trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tƣ số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 

của Bộ trƣởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định lập 
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dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sử dụng ngân sách Nhà nƣớc 

bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật; Thông tƣ số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thƣờng xuyên từ ngân 

sách Nhà nƣớc để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dƣỡng tài năng trong lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử 

lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di 

động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 

14/7/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động 

bảo vệ ngƣời tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh bổ sung nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 2 

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy 

định định hƣớng nội dung hƣơng ƣớc, quy ƣớc thôn (bản, tổ dân phố) trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đối với doanh nghiệp và ngƣời lao động: Nghị định số 47/2022/NĐ-CP 

ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 

29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã đƣợc sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 

và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP; Thông tƣ số 05/2022/TT-BKHCN ngày 

31/5/2022 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hƣớng dẫn sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Thông tƣ số 

31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tƣ số 11/2022/TT-BCT 

ngày 27/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công thƣơng quy định về việc phân giao hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đƣờng theo phƣơng thức đấu giá; 

Thông tƣ số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ trƣởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 13/2018/TT-

BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình 

tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; 
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Thông tƣ số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công thƣơng 

quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với ngƣời lao động làm 

công việc vận hành, bảo dƣỡng, sửa chữa hệ thống đƣờng ống phân phối khí và 

các công trình khí; Thông tƣ số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tƣ số 143/2015/TT-BTC 

ngày 11/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản 

lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tƣợng đƣợc phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu 

không nhằm mục đích thƣơng mại. 

Tiếp tục phổ biến các Văn bản: Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 

05/4/2022 về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyền giao quyền đại 

diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị 

định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nƣớc; Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 về quy định mức lƣơng tối thiểu đối với ngƣời 

lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Tăng cƣờng tuyên truyền phổ biến 

Bộ luật lao động; Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

Ngoài các văn bản nêu trên, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp để tuyên 

truyền, phổ biến đến các đối tƣợng thuộc phạm vi quản lý. 

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Sở đề nghị các cán bộ, 

công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- HĐ PHGDPL tỉnh (gửi Sở Tƣ pháp); 

- Thành viên HĐPHPBGDPL Sở; 

- Các phòng, bộ phận, tổ chức, đoàn thể thuộc Sở; 

- Lƣu: HĐ, PC-T.Tra. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Dương Thanh Hòa 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 
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