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KẾ HOẠCH  

Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  

thuộc lĩnh vực Nội vụ có hiệu lực thi hành năm 2022  

 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh; 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ ban hành Kế 
hoạch triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ 

có hiệu lực thi hành năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực Nội vụ có hiệu lực thi hành năm 2022 đến công chức, viên chức Sở Nội vụ 
biết, thực hiện. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước quy 
định, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Kịp thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
Nội vụ trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu 

và cập nhật kiến thức pháp luật của công chức, viên chức Sở Nội vụ. 

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ 

- Các văn bản quy phạm pháp luật: 

+ 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 (thay thế Thông tư số  

08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo 
cáo công tác ngành Nội vụ). 

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

+ 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 
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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 13/10/1981 

của Hội đồng Bộ trưởng (thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 
từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã 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 13/10/1981 
của Hội đồng Bộ trưởng). 

+ 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 (bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công 
chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà 

nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi). 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian: Năm 2022. 

- Sản phẩm: Kế hoạch, văn bản triển khai. 

2. Phối hợp triển khai các Luật thuộc ngành, lĩnh vực khác 

 - Các Luật: 

 + Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021. 

+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. 

+ Luật Biên phòng Việt Nam ngày 11/11/2020. 

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 13/11/2020. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 
lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

ngày 11/01/2022. 

- Phòng, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở Nội vụ. 

- Phòng, đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ. 

- Thời gian: Năm 2022. 

- Sản phẩm: Kế hoạch triển khai, bản tin trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Nội vụ. 

3. Hình thức, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Hình thức: 

+ Đăng tải thông tin về điểm mới của các văn bản quy phạm pháp luật cần 

triển khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và Trang thông tin điện tử, tài 
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khoản mạng xã hội chính thức của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
(nếu có). 

+ Triển khai trong nội bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ thông qua Hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành iOffice. 

+ Triển khai trong đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ thông qua 

giải đáp nghiệp vụ, trả lời khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị. 

+ Phổ biến trực tiếp thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật của Sở Nội vụ. 

+ Phổ biến thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” 

theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Kế 

hoạch này.  

2. Giao Chánh Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 
thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt Kế 

hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp và chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực Nội vụ có hiệu lực thi hành năm 2022 của Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 
- GĐ, các PGĐ. SNV; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Bùi Thành Thương 
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