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 Căn cứ Công văn số 648/STP-PB&TDTHPL ngày 30/7/2022 của Sở Tư 
pháp Bắc Giang về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III 
năm 2022. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT định hướng các 
nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2022 bằng các 
hình thức, biện pháp phù hợp như sau: 

 1. Các đơn vị chủ động tuyên truyền phổ biến một số nghị định và thông tư 
do Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hanh liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp và PTNT có hiệu lực thi hành trong năm 2022

1
. 

Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Nghị quyết 160/NQ-CP 
ngày 22/12/2021 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/ 2021; 
Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Chỉ 
thị số 05- CT/TW ngày 23/6/2021. 

                                                           
1
   Các nghị định do Chính phủ ban hành liên quan đến lĩnh vực của ngành: 

     Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Nghị định số 05/2022/NĐ-CP 
ngày 07/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống 
lũ của tuyến sông có đê. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; 
chăn nuôi. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. 
     Các thông tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành: 

    Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Thông tư số 03/2022/TT-

BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi. Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

 

http://www2.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=205030
http://www2.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=205030
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2. Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 3321/KH-UBND ngày 12/7/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về triểm khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 
30/2/2022 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 
luật giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; chủ động tổ chức thực hiện 
truyền thông các dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án, trong đó năm 2022 
tập trung truyền thông chính sách trong các dự thảo văn bản QPPL có tác động lớn 
đến xã hội, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

 3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế xã 
hội theo Kế hoạch 1523/KH-UBND ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình 
phòng, chống dịch Covid 19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Ngoài các nội dung trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị lựa 
chọn các nội dung PBGDPL phù hợp với lĩnh vực quản lý và điều kiện thực tiễn 
của đơn cơ quan, đơn vị.  

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III của các đơn vị gửi về 
Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20/9/2022 để tổng hợp 
báo cáo Sở Tư pháp theo quy định./. 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Giám đốc, PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh; 

 - Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Dĩnh 
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