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Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm  

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 1038/SYT-VP ngày 27/5/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Lai Châu về sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Bệnh viện đa khoa tỉnh báo 

cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

- Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14/1/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục, hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 

21/KH-SYT ngày 12/02/2022 của Sở Y tế Lai Châu về thực hiện công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2022. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-BVĐKT ngày 

14/02/2022 thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch 

số 27/KH-BVĐKT ngày 28/02/2022, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 2022 

được triển khai tới các khoa phòng, bộ phận trong toàn đơn vị. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT  

1. Hoạt động củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL. 

Bệnh viện kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên tổ chức tuyên 

truyền nội dung giáo dục pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động trong Bệnh viện.  

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

* Nội dung tuyên truyền: 

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Nghị định 101 hướng 

dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; Các Chỉ thị, Quy định, văn bản hướng 

dẫn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus 

Corona. 

Luật khám chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm; Luật Bảo hiểm y tế; Pháp 

lệnh về chính sách DS-KHHGĐ; Luật phòng chống HIV/AIDS và các văn bản 

quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe cho Nhân dân 
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Các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 

khóa XIV: Luật thi hành án Hình sự, Luật quản lý Thuế, Luật phòng chống tác 

hại của rượu bia, Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, Luật Kiến 

trúc, Luật Giáo dục, Luật đầu tư công... 

Các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội 

khóa XIV: Bộ luật Lao động, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động 

viên, Luật sủa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức… 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền 

nhiễm của Virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS) 

Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng;  Chỉ thị 04/CT-TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 27/CT-TW, ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu trang chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực; Kế hoạch số 1390/KH- UBND ngày 18/7/2019 về việc thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị 

số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử 

lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công văn số 748/SYT-VP ngày 

03/7/2019 về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp 

tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát 

việc kê khai tài sản; Nghị định số 59/2019/NĐ- CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...Văn bản số 

943-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc rà soát, chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đơn vị có chức 

năng PCTN; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/1/2022 về thực hiện PCTN 

năm 2022;  

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ các cấp, các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-

2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với giai đoạn 

hiện nay, theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

(theo Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 và Kế hoạch số 

1172/KHUBND, ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 1481/UBND-
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VX ngày 09/5/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP 

ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị 

quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19); đẩy mạnh hoàn thành thần tốc 

hơn nữa việc tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tuyên truyền về lợi ích 

của tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, 

người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực 

tham gia tiêmchủng kịp thời và đầy đủ; việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội 

địa và “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid -19 (theo Văn bản số 1468/UBND-

VX, ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh). 

* Hình thức thực hiện 

 - Tuyên truyền miệng về  pháp luật: tổng 98% lượt người tham dự. 

 - Tuyên truyền thông qua việc biên tập và phát hành tài liệu: 0 

- Tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu trên văn phòng điện nội bộ 

Vntioffice; trên Website, Zalo.... 

- Tuyên truyền vận động viên chức, người lao động tham gia các cuộc thi 

viết, cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: Bài dự thi tìm hiểu pháp luật  về an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 toàn bệnh viện 110 viên chức, 

người lao động tham gia dự thi. 

3. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vất chất cho công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật. 

 Bệnh viện thực hiện cân đối và bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật tại đơn vị theo quy định. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của Đảng và Nhà 

nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật các quy định của pháp luật đặc biệt 

hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai thực hiện trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp và 

trở thành công tác chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên; tăng cường 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để việc chấp hành pháp luật trở thành 

thói quen trong đờị sống sinh hoạt của đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện nếp 

sống, làm theo Hiến pháp và pháp luật, hướng tới xây dựng và hoàn thiện nhà 

nước pháp quyền. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật, chính sách 

vê y tế đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức cho người dân 
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tham gia thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho cộng đồng. 

- Phối hợp có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với 

nhiệm vụ chuyên môn. Qua công tác tuyên truyền cần có đánh giá rút kinh 

nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị. 

- Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật như kinh phí, trang bị các loại sách về giáo dục pháp luật. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị về công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật (Hình thức triển khai, phương pháp triển khai, quy định 

và hình thức báo cáo đối với đơn vị sự nghiệp…) 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật của Bệnh viện đa khoa tỉnh 6 tháng đầu năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Sở y tế (B/c); 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thị Như 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Biểu đính kèm

 

Kinh phí 

NSNN 

phân bổ 

thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Bệnh viện đa khoa tỉnh 6 218 1 110 0

Số cuộc thi

(Cuộc)
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Trong đó: 

Số lượng tài 

liệu đăng tải 
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Internet 

Số lượt 
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(Lượt 

người)

Kinh phí từ 

nguồn hỗ 
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Ghi chú
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Số người 

tham gia 

phổ biến 

pháp luật 

trực tiếp  

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH

( 6 tháng, năm 2022)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Số Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh

(Người)

Kết quả hoạt động PBGDPL

PBGDPL trực tiếp
Thi tìm hiểu pháp luật
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