
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2320/SGD&ĐT-TT 
V/v tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp 

luật Quý IV năm 2022 

Cao Bằng, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 
 Kính gửi: 

 - Các đơn vị thuộc Sở;  

 - Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;    

  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Các Trường PTDTNT huyện; 

     - Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 

            (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch 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 Cao Bằng, ngày 14 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh Cao Bằng 

tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật Quý IV năm 2022 và 

tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để đảm bảo các văn bản pháp luật mới ban hành được triển kịp thời đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động và người học trong Ngành Giáo dục Cao 

Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng đề nghị các lãnh đạo đơn vị triển khai, 

phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động và người học của đơn vị một 

số văn bản pháp luật liên quan đến cuộc sống, đến lĩnh vực giáo dục bằng các 

hình thức khác nhau và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, cụ thể như:   

1. Luật:  

Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14).  

2. Các Nghị định của Chính phủ, gồm:   

- Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định 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 nước trên môi trường 

mạng; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 20/8/2022 quy định nghỉ hưu ở độ 

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

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; 
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- Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định nghỉ hưu ở độ 

tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

3. Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: 

- Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 quy định việc giảng 

dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 ban hành Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; 

- Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/15/2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 

Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa  đổi, bổ  sung  một  số  

điều  của  Thông  tư  số  04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. 

5. Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, gồm:  

- Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 phê duyệt Đề án phân 

loại, xử lý, tái chế chất  thải  tập trung và phân tán trên địa  bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 phê duyệt danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 ban hành Quy chế tiếp 

công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Cao Bằng. 

Các văn bản trên được Thanh tra Sở gửi tới Email của các đơn vị và được 

đăng tải lên Cổng Thông tin Điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng tại 

địa chỉ: sogiaoduc.caobang.gov.vn (Thông tin tuyên truyền → Tuyên truyền phổ 

biến GDPL). 

 Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tải các văn bản trên và gửi trực tiếp cho 

các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Giám đốc Sở đề nghị các lãnh đạo đơn vị nghiên cứu, lựa chọn những nội 

dung trong các văn bản pháp luật trên phù hợp với từng đối tượng để tuyên 

truyền, phổ biến trong các buổi phổ biến pháp luật hoặc trong các cuộc họp của 

đơn vị có hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng Thông tin Điện tử của Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương  
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