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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong lĩnh vực Công Thương năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc
triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Công Thương ban
hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Công
Thương năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết
luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc 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;
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và nội dung tại các Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ: số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 về ban hành Kế
hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; số
21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; số 25/2021/QĐ-TTg ngày
22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về ý
thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; đáp ứng nhu cầu tìm
hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.
2. Yêu cầu
- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động,
tích cực của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở bảo đảm sự phối hợp có
hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát định hướng, hướng dẫn của
Bộ Công Thương, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tỉnh và nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của
người dân.
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên gắn công tác phổ biến giáo
dục pháp luật với thực hiện “ Ngày pháp luật” tại đơn vị.
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II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trong Sở được tuyên truyền, cập
nhật kiến thức pháp luật kịp thời.
- Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. Hạn chế,
giảm bớt khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công
thương trên địa bàn tỉnh.
2. Giải pháp
- Đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ, thông tin trong công tác PBGDPL.
- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công
chức ở cơ sở.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
A. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cơ quan quản lý nhà nước
1. Đăng tải dự thảo văn bản QPPL do Sở tham mưu và văn bản QPPL
chính phủ đã ban hành
- Nội dung: Đăng tải toàn bộ hoặc nội dung chính của các văn bản QPPL do Sở
Công Thương tham mưu để UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành hoặc văn bản QPPL
cấp trên ban hành lên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nam.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở;
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở;
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Luật và Bộ Luật
có hiệu lực trong năm 2021, năm 2022
- Nội dung: Phổ biến Bộ luật Lao động 2019; Luật Chứng khoán 2019; Luật
Giám định tư pháp sửa đổi 2020; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020; Luật
Thanh niên 2020; Luật Đầu tư 2020; Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Xây dựng sửa
đổi 2020; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư 2020; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020; Luật Bảo vệ
môi trường 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020; Luật Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020; Luật Biên phòng Việt Nam
2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc
gia của Luật Thống kê 2021; Luật phòng, chống ma túy 2021.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo
- Nội dung: tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo trong
lĩnh vực quản lý của ngành công thương.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.
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- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
4. Tiếp tục triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam” năm 2022.
- Nội dung: Xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022.
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2022.
B. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực công thương
1. Công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính
a. Nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch số 1912/KH-SCT ngày 24/12/2021 của
Sở Công Thương kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
b. Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
c. Đối tượng phổ biến: Cán bộ công chức viên chức, các tổ chức, cá nhân hoạt
động trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại có nhu cầu tìm hiểu, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
2. Phổ biến các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực hoạt động vật liệu
nổ công nghiệp:
a. Nội dung phổ biến: Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 71/2019/NĐCP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của
Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất
thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hà Nam …
b. Đơn vị thực hiện: Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường.
c. Đối tượng phổ biến: Các doanh nghiệp hoạt động sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp trên đại bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
3. Phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và sử dụng
hóa chất:
a. Nội dung phổ biến: Luật Hóa chất; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày
09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật hóa chất; Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương ;
Nghị định 71/2019/NĐ-CP vể xử lý vi phạm hành chính trong linh vực hóa chất, vật
liệu nổ công nghiệp; ...
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b. Đơn vị thực hiện: Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường.
c. Đối tượng phổ biến: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử
dụng hóa chất trên đại bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
4. Phổ biến các quy định trong kinh doanh xăng dầu
a. Nội dung phổ biến: Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính
phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014
của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh
doanh xăng dầu và khí và các văn bản pháp luật liên quan.
b. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý thương mại.
c. Đối tượng phổ biến: Các doanh nghiệp hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
5. Phổ biến các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh khí
dầu mỏ hóa lỏng
a. Nội dung: Phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính
phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công
Thương quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt
động kinh doanh khí; Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
và các văn bản pháp luật liên quan ... và các văn bản pháp luật liên quan.
b. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý thương mại.
c. Đối tượng phổ biến: Các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh khi trên
địa bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực
điện và lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
a. Nội dung: tuyên truyền phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả; Luật Điện lực và các văn bản liên quan.
b. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý năng lượng; Trung tâm Tư vấn phát triển công
nghiệp& tiết kiệm năng lượng.
c. Đối tượng phổ biến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.
7. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực
An toàn thực phẩm
a. Nội dung: Phổ biến Luật Chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Nghị định
105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu; Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định
15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
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Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ
sung 22 điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực y tế ...
b. Đơn vị thực hiện: Phòng quản lý công nghiệp, Phòng Quản lý thương mại.
c. Đối tượng phổ biến: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
do ngành công thương quản lý.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
8. Tuyên truyền về hoạt động kinh doanh thương mại, thương mại điện tử,
thực hiện khuyến mại
a. Nội dung: Phổ biến Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính
phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Luật
thương mại điện tử ; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về
thương mại điện tử; Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Nghị định 99/2011/NĐCP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng
dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực
tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về
quản lý website thương mại điện tử ...
b. Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý thương mại.
c. Đối tượng phổ biến: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
d. Thời gian thực hiện: trong năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Thanh tra sở
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu giúp Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai, thực
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật
trong lĩnh vực Công Thương năm 2022 theo quy định.
2. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở
- Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo
kết quả thực hiện về Thanh tra sở định kỳ 6 tháng trước ngày 15/5/2022 và báo cáo
năm trước ngày 25/10/2022 theo quy định.
- Tham mưu cho Giám đốc sở triển khai, thực hiện Kế hoạch này theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
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Trong quá trình triển khai thực hiên Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng
mắc, các đơn vị phản ánh về Thanh tra sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc sở xem xét,
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp; (báo cáo)
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở;
- Lưu: VT, TTr;

GIÁM ĐỐC

Lê Nguyên Ngọc

