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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

Hà Tĩnh, , ngày       tháng       năm 2023     
 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1323/HĐ-TGV ngày 29/12/2022 củacủa Hội 

đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023. Căn cứ yêu cầu của công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, Sở Y tế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức trong ngành Y tế và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm 

hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế. Góp phần phòng ngừa, 

hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

 - Đảm bảo triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật 

mới, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến cán bộ và Nhân dân. 

 - Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, 

bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, 

thống nhất, hiệu quả, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin.   

 2. Yêu cầu: 

 - Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, bảo 

đảm phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết tới cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế, bảo đảm từ 95% cán bộ, công chức, 

viên chức trong ngành Y tế trở lên được cập nhật các kiến thức pháp luật để áp 

dụng, triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định.  

 - Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư 

tưởng với mục tiêu ngành Y tế Hà Tĩnh hướng tới sự hài lòng của người dân.  

 - Đưa pháp luật về y tế đến với các tầng lớp nhân dân trong xã hội đặc 

biệt chú trọng tới các đối tượng có trách nhiệm thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về y tế, các doanh nghiệp, các cơ sở hành nghề y tế ngoài công lập để 

bảo đảm tính thực thi của pháp luật, góp phần hạn chế và ngăn ngừa các hành vi 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. 

 - Thu thập hệ thống tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật về y tế trong Ngành. 

 II. NỘI DUNG 
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-Tăng cường phổ biến pháp luật các Văn bản phục vụ Tết Nguyên Đán, 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 

chuẩn tiếp cận pháp luật; an toàn giao thông; phòng, chống buôn bán hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng; an toàn vệ sinh thực phẩm; an sinh xã hội; 

phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; 

cải cách hành chính; chú trọng phổ biến, thông tin các nội dung chính sách, pháp 

luật về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới  

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các Luật mới và các Nghị quyết vừa 

được Quốc hội thông qua như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, 

chống rửa tiền; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí; Luật Cảnh sát 

cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm;  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  

- Chú trọng tuyền truyền, phổ biến Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 12/12/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023; các Nghị quyết, chính 

sách mới của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, khóa 

XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và các Quyết định của UBND tỉnh liên quan mật 

thiết đến cán bộ và Nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 

16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

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”;  Kế hoạch số 

376/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và 

các Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới, các văn 

bản thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

Y tế. 

- Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế 

như: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Luật phòng, 

chống các bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh,  

Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí;  Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-74-2022-QH15-day-manh-thuc-hien-chinh-sach-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-542115.aspx


3 

 

 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề 

nghiệp; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm 

việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, 

doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh. 

- Phổ biến các Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác  

theo yêu cầu của Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và Sở Tư pháp. 

 Thời gian thực hiện: Cả năm 

 2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế cho nhân dân   

Tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về y tế gắn 

trực tiếp với cuộc sống của nhân dân, các chế độ, chính sách, các quy định trong 

lĩnh vực y tế gắn liền với quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân; quy 

định về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; quy định về nước sạch và vệ sinh 

môi trường; các quy định về phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, 

phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, khám 

bệnh, chữa bệnh   

Thời gian thực hiện: Cả năm 

 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế cho các doanh nghiệp, các tổ 

chức và cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế. 

Trọng tâm tổ chức phổ biến các Văn bản: Luật phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống bệnh Truyền 

nhiễm về án dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly Y tế và chống dịch 

đặc thù trong thời gian có dịch; Số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/ 2018 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”   

Ngoài ra tập trung phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật về 

y tế gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm họ phải thực hiện, cụ thể:  

 - Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, y, 

dược học cổ truyền: Tập trung phổ biến, giáo dục các quy định về khám chữa, 

bệnh, y, dược học cổ truyền, các quy định về hành nghề y tế tư nhân, xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản QPPL mới sửa đổi, bổ sung 

khác có liên quan.  

 - Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, bà mẹ, trẻ em; Tập trung phổ biến, giáo dục các quy định về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, bà mẹ, trẻ em và các văn bản QPPL mới sửa đổi, bổ sung 

khác có liên quan.  



4 

 

 

 - Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm: Tập 

trung phổ biến, giáo dục các quy định về dược, mỹ phẩm, các quy định về hành  

nghề dược và các văn bản QPPL mới sửa đổi, bổ sung khác có liên quan.  

 - Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tập trung phổ  

biến, giáo dục các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản QPPL 

mới sửa đổi, bổ sung khác có liên quan. 

 - Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế: Tập 

trung phổ biến, giáo dục các quy định về trang thiết bị y tế, các quy định về hành 

nghề trang thiết bị y tế tư nhân và các văn bản QPPL mới sửa đổi, bổ sung khác  

có liên quan. 

 - Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác của y tế: Tập 

trung phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về y tế gắn với hoạt động 

trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó và các văn bản QPPL mới sửa đổi, bổ sung 

khác có liên quan. 

 Thời gian thực hiện: Cả năm 

5. Thực hiện Ngày Pháp luật. 

 Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện sinh hoạt “Ngày 

Pháp luật” hàng tháng theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 

của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” tại Sở và các 

đơn vị trực thuộc. 

 Thời gian thực hiện: Hàng tháng. 

 III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ 
 1. Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, để phổ biến, quán triệt các văn bản 

quy phạm pháp luật về y tế, giới thiệu các văn bản luật, pháp lệnh mới, các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến y tế theo từng chuyên đề và phù hợp 

với từng đối tượng.  

 2. Thường xuyên tổ chức lồng ghép vào Hội thảo, Hội nghị để giới thiệu 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về y tế đến các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiêp hoạt động liên quan đến y tế  nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá 

nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ, chính 

xác các chủ trương, chính sách và pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực y tế.  

 3. Tuyên truyền bằng hình thức phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, áp phích, 

băng, đĩa hình. Các lễ mittinh, diễu hành, ra quân hưởng ứng Tháng hành động 

phòng chống Ma túy; Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực 

phẩm; Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS   

          4. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng                                        

như Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế, Bản tin sức khỏe, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh  

 Báo cáo viên là Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng ban và chuyên viên của 

Sở Y tế, Lãnh đạo và công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc. Trong 

trường hợp cần thiết thì mời báo cáo viên của Sở Tư pháp hoặc của các Sở, 

Ngành, cơ quan có liên quan khác.  

 5. Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Phòng liên quan và các đơn 

vị trực thuộc cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế và có liên 
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quan thông qua Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế giúp các địa phương, đơn vị, nhân 

dân khai thác, thực hiện.  

 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  
 1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể theo từng quý,  xác định cụ thể những nội 

dung cần phổ biến. 

 2. Phát động Phong trào thi đua thực hiện việc giáo dục pháp luật, chấp 

hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

 3. Xây dựng cụ thể Quy chế Dân chủ cơ sở, Quy chế của cơ quan, đơn vị, 

triển khai cụ thể từng nội dung. 

 4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật, kịp thời báo cáo phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi 

phạm để giáo dục, răn đe.  

 5. Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương để triển 

khai kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 - Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát và báo cáo tổng hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ 

quan có thẩm quyền; phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Lãnh đạo 

Sở phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các ban, 

ngành có liên quan của tỉnh để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

về y tế cho nhân dân và các đối tượng khác trong tỉnh, bảo đảm cho nhân dân và 

các đối tượng có liên quan hiểu được quy định của pháp luật, chế độ, chính sách 

trong lĩnh vực y tế mà họ phải thực hiện hoặc được thụ hưởng. 

- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo: 

 + Thực hiện việc tuyên truyền pháp luật, chế độ, chính sách trong lĩnh vực 

y tế đến nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh.  

 + Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế 

theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế 

 - Các đơn vị trong Ngành thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

về y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế và nhân dân trong phạm vi địa 

phương; bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức y tế và nhân dân của địa 

phương nắm vững và hiểu được các quy định pháp luật y tế, các chế độ, chính 

sách trong lĩnh vực y tế mà họ được hưởng hoặc phải thực hiện; định kỳ báo cáo 

công tác PBGDPL y tế về Sở Y tế (phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo 

Bộ Y tế (Vụ Pháp chế), UBND tỉnh (Sở Tư pháp) theo quy định./.  
 

Nơi nhận:                                KT. GIÁM ĐỐC  

- Sở Tư pháp;                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB. 

Cổng TTĐT Sở Y tế 

 

 

 

                                                                                      Đường Công Lự                            
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