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        Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

Phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNV ngày 07/02/2023 của Sở Nội vụ về 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;  

Sở Nội vụ thông báo tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật quý I năm 2023 như sau: 

I. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

Sở Nội vụ tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023 với hình 

thức qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật đảm bảo về nội dung theo đúng Kế hoạch số 32/KH-SNV 

ngày 07/02/2023 đã đề ra về thời gian, chất lượng và hiệu quả gắn với điều kiện, 

tình hình thực tiễn cụ thể.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng 

dẫn, triển khai của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung vào những văn 

bản mới ban hành, đã có hiệu lực; những văn bản đang nhận được nhiều quan 

tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; văn bản gắn với chức năng, nhiệm vụ 

của ngành Nội vụ, cụ thể như sau:  

1. Các văn bản liên quan đến công tác tổ chức biên chế, nhân sự 

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ về nghỉ hưu 

ở độ tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (có 

hiệu lực từ 20/10/2022). 

2. Các văn bản liên quan đến công tác quản lý công chức, viên chức 

2.1. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp 

đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công việc (có hiệu lực từ 22/02/2023); 

2.2. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ (có hiệu lực từ 

15/02/2023); 

2.3. Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng 

chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập (có hiệu lực từ 15/02/2023); 
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2.4. Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức (có hiệu lực từ 15/02/2023; 

3. Các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về văn thư, 

lưu trữ 

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định 

thời hạn bảo quản tài liệu (có hiệu lực từ 15/02/2023). 

4. Các văn bản liên quan đến công tác Văn phòng  

4.1. Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ ban 

hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ (có hiệu lực từ 15/02/2023). 

4.2. Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND15/12/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (có hiệu lực từ 20/12/2022). 

(có các file văn bản liên quan kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Nội 

vụ chủ động nghiên cứu các văn bản và tích cực tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị 

triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nêu trên và đăng tải các văn bản liên quan 

lên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo quy định. 

Trên đây là nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 

2023 của Sở Nội vụ, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị tăng cường sử dụng các 

hình thức phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trực thuộc để triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan trong thực tiễn/. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- LĐ Sở NV; 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- CC,VC,NLĐ SNV (VNPT-iOffice); 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Hoàng Thị Luân 
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