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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-BRI Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 

tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Căn cứ chỉ đạo của Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công 
văn số 7471/NHNN-PC ngày 25/10/2022 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng 

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2022” với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt 

động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng; nâng cao 

chất lượng, hiểu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn 
bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn ngành Ngân hàng. 

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Ngày Pháp 
luật theo quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và người lao động trong chi nhánh và đảm bảo 
tổ chức Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; 

huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ 

chính trị của đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN. 

1. Khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành 

và bảo vệ pháp luật.” 

2. Thời gian thực hiện. 

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật 2022 được tổ chức thường xuyên, liên tục 
trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam (tháng 10 và tháng 11/2022). 

3. Nội dung thực hiện. 

Ngày pháp luật năm 2022 tại NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được 
tổ chức với nội dung trọng tâm như sau: 

3.1. Tập trung phổ biến, giới thiệu đến cán bộ, công chức và người lao động 
trong chi nhánh nội dung các Luật được Quốc hội thông qua (như Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 02/2021/QH15; Luật Phòng, 

chống ma túy số 73/2021/QH14; 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 
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Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15…); Các văn bản quy phạp pháp luật mới ban 

hành có liên quan đến hoạt động quản lý của NHNN ban hành trong năm 2022 (như 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ 
ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh; Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/1/2022 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại; Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về Hướng dẫn ngân 

hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 

20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối 
với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Thông tư số 

12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc 

vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp …); Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành 

viên… 

3.2. Tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung (theo chỉ đạo của 

NHNN Việt Nam) về Luật phòng, chống rửa tiền, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD), Luật bảo hiểm tiền gửi, các quy định xử 

lý nợ xấu, tài sản bảo đảm cần Luật hóa trong Luật các TCTD, các quy định an toàn 

hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành, quản lý rủi ro của TCTD… 
theo hướng chặt chẽ, an toàn và phù hợp với hoạt động thực tiễn của TCTD và 

thông lệ, chuẩn mực quốc tế; các văn bản quy phạm pháp luật về cơ cấu lại và xử lý 

nợ xấu của TCTD, tạo sự thống nhất đồng bộ trong quá trình thực hiện; các hoạt 
động thanh toán và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và các quy định về an 

ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán theo hướng chặt chẽ, hiệu quả. 

3.3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; phòng, chống rửa tiền. Xử lý nghiêm 

đối với các TCTD để xảy ra các hành vi vi phạm đã được cảnh báo, TCTD chậm 
khắc phục sai phạm. Kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách để 

làm sai lệch chủ trương hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 

thiên tai… Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, 
giám sát để bảo đảm các TCTD thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị và 

quyết định xử lý. Thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy 

định của pháp luật, không để phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo 
dài, vượt cấp liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham những trong ngành ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tiêu 

cực, tham nhũng. 

3.4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; cải cách công vụ, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ 

đạo của NHNN Việt Nam. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực cải 

cách hành chính trong toàn hệ thống NHNN theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 
15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021-2030. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, lựa chọn, quy hoạch, 
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đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, tiêu 
chí đánh giá cán bộ, quy trình, quy định nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo 

công khai, minh bạch, hiệu quả. 

4. Hình thức thực hiện. 

3.1. Thực hiện đăng dòng chữ “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 
Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả 
xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” trên bảng điện tử tại trụ sở NHNN chi 

nhánh tỉnh. 

3.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của NHNN 
chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn) các nội 

dung sau:  

a. Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (ngày 09/11). 

b. Đăng tải những nội dung cơ bản các Luật được Quốc hội thông qua trong 
năm 2022; các bài nghiên cứu và toàn văn nội dung văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng; các 
văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành Ngân hàng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phân công thực hiện. 

1.1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ phối hợp với các phòng 
chuyên môn trực thuộc chi nhánh có liên quan chuẩn bị nội dung tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(ngày 09/11) và các văn bản pháp luật nêu trong kế hoạch.  

1.2. Phòng Kế toán – Thanh toán (bộ phận Tin học) thực hiện đăng khẩu hiệu 
tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 trên bảng điện tử tại trụ sở NHNN chi 

nhánh tỉnh trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 từ ngày 
06/11/2022 đến ngày 15/11/2022. 

1.3. Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức quán triệt cán 
bộ - công chức và người lao động trong phòng thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ 

chức thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2022” tại NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT.  

1.4. Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, động viên toàn thể đoàn viên tích 
cực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022; thường xuyên thực hiện tra cứu, cập 
nhật thông tin mới trên Cổng thông tin điện tử NHNN Việt Nam và Trang thông tin 

điện tử của NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để nghiên cứu, thực hiện. 

2. Kinh phí thực hiện. 

Kinh phí tổ chức Ngày pháp luật theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết 
định số 225/QĐ-BRI ngày 06/9/2022 của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO. 

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn 
đốc các phòng, ban thuộc chi nhánh thực hiện Kế hoạch này và làm đầu mối tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo công tác phổ 
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biến, giáo dục pháp luật năm 2022 gửi về Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam trước ngày 25/11/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 tại Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị tất cả các cán bộ, công chức và 

người lao động toàn chi nhánh nghiên cứu, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.  

     

Nơi nhận:                                                                                 
- Vụ Pháp chế ( để b/c);                 
-  BGĐ chi nhánh ;  
- Phòng, ban trực thuộc (t/hiện) ; 
- Công đoàn cơ sở ( để p/h t/hiện) ;  
- Lưu VT, TH,NS&KSNB (PBPL).BTThu. 
 
                          

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Lâm Thị Hồng Ngọc 
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