
Phụ lục 1 

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTNMT ngày       tháng     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Hình thức Đối tượng Thời gian  

I Thực hiện phổ biến, giáo dục, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 

1 Phổ biến, tập huấn tập trung các 

văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và 

môi trường 

Hội thảo, hội nghị tập 

trung tại 03 miền và các 

hình thức khác 

1. Công chức, viên chức, người lao 

động ngành tài nguyên và môi trường 

ở Trung ương, địa phương 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có liên quan 

Quý II -IV  

2 Phổ biến, tập huấn các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được ban hành 

theo chuyên đề 

Các đơn vị trực thuộc 

Bộ có liên quan 

Hội thảo, hội nghị, tọa 

đàm và hình thức khác 

1. Công chức, viên chức, người lao 

động ngành tài nguyên và môi 

trường 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có liên quan 

Quý II và 

Quý III 

3 Phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật mới ban hành có liên 

quan đến lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường  

Vụ Pháp chế, Cổng 

Thông tin điện tử Bộ, 

Báo Tài nguyên và 

Môi trường 

Cập nhật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng 

và các hình thức khác  

Công chức, viên chức ngành tài 

nguyên và môi trường; các Sở Tài 

nguyên và Môi trường; các tổ chức, 

cá nhân có liên quan 

Quý I đến 

Quý IV 

II Thực hiện phổ biến, tham vấn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  

4 Phổ biến, tham vấn rộng rãi các dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì xây dựng trong năm 2023  

Các đơn vị chủ trì  1. Đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Chính phủ, 

Bộ  

2. Tổ chức các hội nghị, 

hội thảo lấy ý kiến và các 

hình thức khác  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan 

Hàng 

tháng 



III Thực hiện thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 

5 Xây dựng Thông cáo báo chí đối 

với các văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành trong năm 2022 

Vụ Pháp chế Thông cáo báo chí Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Hàng 

tháng 

IV Thực hiện phổ biến, giáo dục và cung cấp thông tin pháp luật trên môi trường mạng (internet) 

6 Cập nhật, vận hành phổ biến trên 

các chuyên trang thông tin điện tử 

của Bộ, các Đơn vị trực thuộc Bộ. 

Vụ Pháp chế và các 

Đơn vị 

Đăng tải các bài viết trên 

trang thông tin điện tử 

của Bộ, các Đơn vị trực 

thuộc Bộ, Vụ Pháp chế 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan Hàng 

tháng 

V Tổ chức ngày pháp luật Việt Nam (9/11) 

7 Tổ chức các sự kiện hưởng ứng 

Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) 

Vụ Pháp chế, Chi hội 

Luật gia Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1. Treo băng rôn tuyên 

truyền, hưởng ứng 

2. Tổ chức hội thảo, tọa 

đàm và các hoạt động khác 

1. Công chức người lao động Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

 

11/2022 

VI Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

8 Kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật 

Vụ Pháp chế  Danh sách gửi Bộ Tư 

pháp công nhận 

Các báo cáo viên pháp luật tại các 

đơn vị 

Quý II và 

Quý III 

 

 




