
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2022 

  

(Ngày 22 /11/2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 
GHI 

GHÚ 

1 Từ 7h đến 7h30 Phát tài liệu, đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức  

2 Từ 7h30 đến 7h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phòng PBGDPL  

3 Từ 7h45 đến 8h Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp  

4 Từ 8h00 đến 9h45 

Giới thiệu các văn bản sau: 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức 

truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

 

 

Đ/c Đỗ xuân Toán – Phó giám 

đốc Sở Tư pháp 
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luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP 

ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021  

5 Từ 09h45 đến 09h55 Nghỉ giải lao   

6 Từ 9h55 đến 10h40 

Giới thiệu Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

quy định về cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến   

Đ/c Thiều Tất Phúc – Phó Giám 

đốc Sở Tư pháp 
 

7 Từ 10h40 đến 11h00 Trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc 
Đ/c Đỗ Xuân Toán – Phó giám 

đốc Sở Tư pháp 
 

8 Từ 11h00 đến 11h15 Bế mạc Hội nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp  

Ghi chú:   

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh, thay đổi thời gian cho phù hợp với tình hình thực tiễn./. 

 

BAN TỔ CHỨC 
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