
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, 

nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4  

và kỳ họp bất thường lần thứ 2,  

Quốc hội khóa XV 

Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2023 

     Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng trường THPT công lập, ngoài công lập; 

- Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông trực thuộc Sở; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã. 

Thực hiện Công văn số 02/CV-HĐ ngày 10/02/2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố về việc tuyên truyền, phổ 

biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Để đảm bảo quyền được 

thông tin về pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, 

thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện một số công 

việc như sau: 

1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai tuyên truyền, phổ 

biến 06 Luật, 13 Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 

XV; Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) và 03 Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ 

họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV (có phụ lục và đường link kèm theo).  

2. Trên cơ sở các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, phòng 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên phụ trách công 

tác pháp chế nghiên cứu, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, biên soạn tài 

liệu phù hợp từng đối tượng để tuyên truyền đến công chức, viên chức, giáo viên, 

nhân viên, học sinh.  

3. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, pháp luật 

và PBGDPL cho Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, 

người lao động. 

4. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt, 

phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, sát với từng đối tượng. Chú 

trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, thường xuyên cập nhật thông 

tin tuyên truyền, PBGDPL, văn bản luật trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Lựa chọn tin, bài tiêu biểu, có sức lan tỏa gửi về Sở (qua Văn phòng Sở theo địa 

chỉ email: vucongthang_sogddt@hanoi.gov.vn) để đăng trên Cổng thông tin điện 

tử của Ngành. 

5. Trong quá tình thực hiện cần nắm bắt và phản ánh kịp thời đến các cơ 

quan có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với 

tính khả thi, hiệu quả của văn bản mới ban hành trên thực tế. Kịp thời định hướng 
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thông tin đối với những vấn đề mới, vấn đề nóng, vấn đề có tính cấp thiết được 

dư luận xã hội quan tâm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở 

giáo dục tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo kết quả lồng ghép trong báo 

cáo công tác PBGDPL định kỳ theo Kế hoạch số 120/KH-SGDĐT ngày 

17/01/2023 về tuyên truyền, PBGDPL của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Hà Nội năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                            

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 
LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4  

VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-VP ngày        /02/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

STT Số/Ký hiệu 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

I 
CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, 

QUỐC HỘI KHÓA XV 

1  09/2022/QH15 09/11/2022 
Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 

2022 

2  10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 

3  11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra 2022 

4  12/2022/QH15 14/11/2022 Luật Dầu khí 2022 

5  13/2022/QH15 14/11/2022 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

2022 

6  14/2022/QH15 15/11/2022 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 

7  64/2022/QH15 21/10/2022 
Về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà 

nước nhiệm kỳ 2021-2026 

8  65/2022/QH15 21/10/2022 

Về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm 

kỳ 2021-2026 

9  66/2022/QH15 21/10/2022 
Về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước 

nhiệm kỳ 2021-2026 

10  67/2022/QH15 21/10/2022 

Về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

11  68/2022/QH15 10/11/2022 
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 

12  69/2022/QH15 11/11/2022 
Về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 

13  70/2022/QH15 11/11/2022 
Về phân bổ ngân sách trung ương năm 

2023 

14  71/2022/QH15 15/11/2022 Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội  

15  72/2022/QH15 15/11/2022 

Về thí điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

16  73/2022/QH15 15/11/2022 Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-nam-2022-546085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dau-khi-2022-505749.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Luat-14-2022-QH15-Phong-chong-rua-tien-519327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-2022-QH15-mien-nhiem-Tong-Kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2021-2026-538901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-64-2022-QH15-mien-nhiem-Tong-Kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2021-2026-538901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-mien-nhiem-Bo-truong-Bo-Giao-thong-2021-2026-538902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-mien-nhiem-Bo-truong-Bo-Giao-thong-2021-2026-538902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-mien-nhiem-Bo-truong-Bo-Giao-thong-2021-2026-538902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-mien-nhiem-Bo-truong-Bo-Giao-thong-2021-2026-538902.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-66-2022-QH15-bau-Tong-Kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2021-2026-538903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-66-2022-QH15-bau-Tong-Kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2021-2026-538903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-67-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-Bo-truong-Bo-Y-te-Bo-Giao-thong-2021-2026-538904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-67-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-Bo-truong-Bo-Y-te-Bo-Giao-thong-2021-2026-538904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-67-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-Bo-truong-Bo-Y-te-Bo-Giao-thong-2021-2026-538904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-67-2022-QH15-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-Bo-truong-Bo-Y-te-Bo-Giao-thong-2021-2026-538904.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206933&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206933&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206933&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206929&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206929&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206929&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206931&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206931&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206931&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206927&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206927&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206930&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206930&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206930&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206930&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206926&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206926&classid=1&orggroupid=1
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STT Số/Ký hiệu 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

17  74/2022/QH15 15/11/2022 

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

18  75/2022/QH15 15/11/2022 
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 

4, Quốc hội khóa XV 

19  76/2022/QH15 15/11/2022 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV  

II 
CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP  BẤT 

THƯỜNG LẦN THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV 

1  15/2023/QH15 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

2  80/2023/QH15 09/01/2023 

Về việc tiếp tục thực hiện một số 

chính sách trong phòng, chống dịch 

COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký 

lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

hết thời hạn hiệu lực từ ngày 

01/01/2023 đến ngày 31/12/2024  

3  81/2023/QH15 09/01/2023 

Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

4  82/2023/QH15 09/01/2023 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay 

lại năm 2022 của các địa phương, bổ 

sung dự toán chi thường xuyên năm 

2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn 

lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán 

kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử 

dụng hết năm 2021 của Tổng cục 

Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển 

nguồn kinh phí công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 năm 2021 của các địa 

phương sang niên độ ngân sách năm 

2022 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206934&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206934&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206934&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206934&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206928&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206928&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206928&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206932&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206932&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207396&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207396&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207351&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207352&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207352&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207352&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207352&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207353&classid=1&orggroupid=1
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