
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:        /KHĐT-TTr
V/v tuyên truyền, phổ biến
một số văn bản QPPL mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2022

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện văn bản số 166/CV-HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương và các Kế hoạch của UBND 
tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (bao gồm: Kế hoạch số 116/KH-
UBND ngày 12/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ 
sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 
126/KH-UBND ngày 14/01/2021 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 của Ban Bí thư 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), Sở Kế hoạch 
và Đầu tư cung cấp thông tin và phổ biến một số văn bản bản pháp luật mới 
được Quốc hội khóa XV, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, HĐND và UBND 
tỉnh ban hành, cụ thể:

1. Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 
bất thường lần thứ nhất ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2022: Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 
Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

2. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2022).

3. Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022).

4. Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực từ ngày 18/12/2021).

5. Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương (có hiệu lực từ ngày 10/01/2021).



Toàn bộ nội dung của các văn bản nêu trên được đăng tải trên trang điện 
tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư có địa chỉ http://sokhdt.haiduong.gov.vn/. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư:

1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
tổ chức, cá nhân tiếp tục thông tin, tuyên truyền và phổ biến các nội dung của 
các văn bản QPPL nêu trên. Trong trường hợp cần được thông tin, phổ biến trực 
tiếp các văn bản QPPL mới có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo 
hình thức xã hội hóa, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
và tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký nhu cầu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư xẽ xem xét, biên soạn tài liệu và chức tuyên truyền, phổ 
biến bằng các hình thức, nội dung phù hợp trong bối cảnh thực thiện pháp phòng 
chống dịch bệnh và nguồn lực cho phép.

2. Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp, tổng hợp các nội dung của văn bản 
QPPL nêu trên để quán triệt, tập huấn chuyên sâu, cung cấp thông tin cho báo 
cáo viên pháp luật và đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh.

3. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt, phổ 
biến đầy đủ nội dung của văn bản QPPL nêu trên để toàn thể cán bộ, công chức 
thuộc đơn vị mình nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ và tổ chức thực hiện tốt các quy 
định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật khác, nhất là 
các văn bản cần tập trung phổ biến trong dịp trước và sau Tết Nhâm Dần theo 
văn bản số 166/CV-HĐPH (có văn bản kèm theo). Ban biên tập website của Sở 
tiếp tục cập nhật các văn bản QPPL mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của ngành để kịp thời đăng tải trên trang điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư.
Nơi nhận:                                                                         
- Như k/g;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên

http://sokhdt.haiduong.gov.vn/
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