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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước                                                                           
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về vệc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2021, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp 
luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân. Từ đó, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong triển khai 
các hoạt động hưởng ứng, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực tham gia. 

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần đảm bảo tính đồng bộ, thống 
nhất thực hiện, tiết kiệm, hiệu quả; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, 

đơn vị; xác định cụ thể nội dung, công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tổ chức và thực hiện thường 
xuyên, liên tục trong cả năm. Trong đó, các hoạt động lớn hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam được thực hiện trong 02 tháng cao điểm, tháng 10 và tháng 11/2021.  

2. Các hoạt động được tổ chức 

2.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật  

-  Thời gian: Thường xuyên 

- Hình thức:  

+ Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; tập 

trung tuyên truyền nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật, pháp lệnh và 
văn bản chỉ đạo mới được ban hành, ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. 

+ Xây dựng tin, bài ảnh tuyên truyền pháp luật, truyền thông, phổ biến nội 

dung, chủ đề ngày Pháp luật trên Website của Sở. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật được tuyên truyền: (Chi tiết tại Phụ lục 

đính kèm) 
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2.2. Tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm” 

- Nội dung chính: Triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích 
cực tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm” được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo 
Tuyên Quang điện tử. 

- Cách thức tham gia: Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 
trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 

phút/01 lần thi. Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi (gồm 29 câu hỏi trắc nghiệm 
trực tiếp, 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân 

được dự thi tối đa 05 lượt thi. 

- Thời gian: 15 ngày (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 30/10/2021). 

- Yêu cầu tham gia: mỗi phòng chức năng, đơn vị trực thuộc tham gia từ 02 
bài thi trở lên.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

-  Thanh tra Sở:  

+ Thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực 
hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.  

+ Chủ trì nội dung xây dựng tin, bài ảnh tuyên truyền pháp luật, truyền thông, 

phổ biến nội dung, chủ đề ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở 

+ Hướng dẫn các phòng chức năng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với 
mọi người” và tổng hợp kết quả gửi về Sở Tư pháp trước ngày 03/11/2021. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với 
Thanh tra Sở triển khai Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Sở Công Thương./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (Báo cáo) ; 
- Các Phòng, đơn vị (Phối hợp thực hiện); 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Hoàng Anh Cương 
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Phụ lục  
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-SCT  ngày     /10/2021 của Sở Công Thương) 

 

TT 

Tên loại: số; ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

I 
CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ THANH TRA, KIỂM TRA; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1 
Luật số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 
Luật Phòng, chống tham nhũng 

2 
Luật số 25/2018/QH14 

ngày 12/6/2018 
Luật Tố cáo 

3 
Luật số 02/2011/QH13 

ngày 11/11/2011 
Luật Khiếu nại 

4 
Luật số 42/2013/QH13 

ngày 25/11/2013 
Luật Tiếp công dân 

5 
Luật số 56/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 
Luật Thanh tra 

6 
Luật số 35/2013/QH13 

ngày 20/6/2013 
Luật Hòa giải ở cơ sở 

II CÁC VĂN BẢN LUẬT MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH 

1 
Luật số 67/2020/QH14  

ngày 13/11/2020 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành 

chính  

2 
Luật số 68/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 
Luật Cư trú  

3 
Luật số 69/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng  

4 
Luật số 70/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 
Luật thỏa thuận quốc tế  

5 
Luật số 71/2020/QH14 

ngày 16/11/2020 

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) 

6 
Luật số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020 
Luật bảo vệ môi trường  

III CÁC VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH 

1 

Nghị quyết số 

120/2020/QH14      

ngày 19/6/2020 

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

2 

Nghị quyết số  

140/NQ-CP    

ngày 02/10/2020 

Nghị quyết của Chính Phủ ban hành chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 

năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

3 

Nghị quyết số  

143/NQ-CP          

ngày 04/10/2020 

Nghị quyết của Chính Phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
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4 

Nghị quyết số  

154/NQ-CP       

 ngày 19/10/2020 

Nghị quyết của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid 19 

5 

Nghị quyết số  

164/NQ-CP  

ngày 05/11/2020 

Nghị quyết của Chính Phủ Về việc tháo gỡ một số vướng mắc 

trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy 

định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính 

phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị 

6 

Nghị quyết số  

161/NQ-CP 

Ngày 29/10/2020 

Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp nhà nước 

7 

Nghị quyết số  

24/NQ-CP  

ngày 26/02/2021 

Nghị quyết của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng 

Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử 

8 

Nghị quyết số  

28/NQ-CP  
ngày 03/3/2021 

Nghị quyết của Chính Phủ ban hành chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 

9 

Nghị quyết số  

34/NQ-CP  
ngày 25/3/2021 

Nghị quyết của Chính phủ về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc 

gia đến năm 2030”. 

10 

Nghị quyết số  

99/NQ-CP 

ngày 30/8/2021 

Nghị quyết của Chính Phủ ban hành chương trình hành động của 

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

11 

Nghị quyết số  

105/NQ-CP 

 ngày 09/9/2021 

Nghị quyết của Chính Phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 

12 

Nghị quyết số  

25-NQ/TU 

 ngày 25/5/2021 

Nghị quyết của Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

13 

Nghị quyết số  

85/NQ - HĐND  

ngày 15/12/2020 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 

14 

Nghị quyết số  

81/NQ - HĐND  

ngày 15/12/2020 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2021 

15 

Nghị quyết số  

19/NQ - HĐND  

ngày 12/5/2021 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 

Tuyên Quang  

16 
Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm 
OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025 

III CÁC VĂN BẢN NGHỊ ĐỊNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH 

1 

Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP  

ngày 15/10/2020 

Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành 

lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc 

sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, 

đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp 

2 Nghị định số Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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124/2020/NĐ-CP  

ngày 19/10/2020 

Luật Khiếu nại 

3 

Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP  

ngày 19/10/2020 

Nghị định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế  

4 

Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP 
ngày 18/11/2020 

Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 

5 

Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP  

ngày 09/12/2020 

Nghị định quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

6 

Nghị định số 

18/2021/NĐ-CP  

ngày 11/03/2021 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

7 

Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP  

ngày 26/3/2021 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư 

8 

Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP  

ngày 01/4/2021 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh 

nghiệp 

9 

Nghị định số 

53/2021/NĐ-CP  

ngày 21/5/2021 

Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương 

quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 

10 

Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP 

 ngày 24/5/2021 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 

11 

Nghị định số 

57/2021/NĐ-CP 

 ngày 04/6/2021 

Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị dịnh số 

218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

12 

Nghị định số  

68/NQ-CP  

ngày 01/7/2021 

Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 

13 

Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP 

 ngày 15/7/2021 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

14 

Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP 

 ngày 26/8/2021 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

15 

Nghị định số 

83/2021/NĐ-CP  
ngày 13/9/2021 

Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 

thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2022 

16 

Nghị định số  

106/NQ-CP 

 ngày 11/9/2021 

Nghị quyết về chính sách thuế đối với hàng hòa nhập khẩu để tài 

trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID 19 
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V CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO KHÁC 

1 
Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 16/7/2021 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

2 
Chỉ thị số  23/CT-TTg 

ngày 02/9/2021 

Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 

3 

Quyết định số 

 695/QĐ-TTg  

ngày 10/5/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Đề án "Nâng cao 

năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm 

phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực 

tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" 

4 

Quyết định số  

721/QĐ-TTg  

ngày 18/5/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh và Bắc 

Ai Len 

5 

Quyết định số  

 741/QĐ-TTg 

 ngày 20/5/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Danh mục 

bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư 

pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh 

chấp đầu tư quốc tế 

6 

Quyết định số số 

1162/QĐ-TTg 
 ngày 13/7/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai 
đoạn 2021 - 2025 

7 

Quyết định số  

1163/QĐ-TTg  

ngày 13/7/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược phát 

triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

8 

Quyết định số 

1157/QĐ-TTg  

ngày 12/7/2021 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai 

đoạn 2021-2025 

9 

Thông tư số 

54/2021/TT-BTC  

ngày 06/7/2021 

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 

71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành 

10 

Thông tư số 

10/2021/TT-BYT 

 ngày 30/6/2021 

Thông tư của Bộ Y tế Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

11 

Thông tư số 

06/2021/TT-BCT  

ngày 06/8/2021 

Thông tư của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 

12 
Chỉ thị số 07/CT-BCT 

ngày 12/5/2021 

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo 

đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu 

cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại 

trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp 

13 
Chỉ thị số  08/CT-BCT 

ngày 25/5/2021 

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong 

lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các 

sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, 

sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

14 
Quyết định số  
336/QĐ – UBND 

 ngày 02/6/2021 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 
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15 

Công văn số  

4748/BCT-ĐTĐL  

ngày 06/8/2021 

Công văn của Bộ Công Thương về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 

điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đợt 4 

16 

Kế hoạch số 

 90/KH - UBND  

ngày 02/6/2021 

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình “Mỗi xã 

một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

17 

Kế hoạch số  

98/KH - UBND  

ngày 11/6/2021 

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2021-2025 

18 

Công văn số 

3369/UBND -TH  

ngày 11/9/2021 

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 

số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 
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