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Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày 20/6/2012, 

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL; Kế hoạch số 376/KH-UBND 

ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh,UBND huyện 

 an hành  ế hoạ h tổ  hứ  thự  hiện “Ngày Pháp luật nướ   ộng h a    hội 

Chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) năm 2020 trên địa bàn như sau: 

I      Đ  H          

       đ     

-  iếp tụ  tổ  hứ  thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh theo quy định  ủa  uật Phổ  iến  giáo  ụ  pháp luật và các 

văn  ản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo  hướng dẫn của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 

376/KH-UBND ngày 12/10/2020. 

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để tiếp tục 

tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, g p ph n n ng  ao   thứ   h p hành pháp luật 

 ủa  án  ộ    ng  hứ   viên  hứ   ngư i lao động và Nhân dân. Tăng  ư ng 

niềm tin  ủa Nh n   n vào  á   hủ trư ng   h nh sá h  ủa Đảng  pháp luật  ủa 

Nhà nướ   tạo sự đồng thuận x  hội   hào mừng Đại hội tỉnh Đảng  ộ l n thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quố  l n thứ XIII.  

    ê      

- Ngày Pháp luật phải đư   tổ  hứ  s u rộng từ huyện đến    sở  thiết 

thự   đa  ạng về hình thức, phong phú về nội  ung  đồng th i đảm bảo phù h p 

và tiết kiệm,    tr ng t m  tr ng điểm  kh ng ph  trư ng  h nh thứ   c n bám sát 

nhiệm vụ chính trị của địa phư ng. 

- Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với 

việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban B  thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/W ngày 09/12/2003 của Ban B  thư về tăng  ư ng sự 

l nh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức ch p hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân và việc thực hiện  á  Đề án về PBGDP   đặc biệt là Đề án 

“ ăng  ư ng   ng tá  PBGDP  trên địa bàn huyện Thạ h Hà”. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung 
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- Tiếp tục tuyên truyền về mục đ  h    nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, nội 

dung  á  văn  ản pháp luật mới  đư    ư luận quan tâm hoặc c n định hướng  ư 

luận xã hội   á  văn  ản pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của    quan  địa 

phư ng  đ n vị  o  rung ư ng  tỉnh và huyện ban hành.  rong đ   hú tr ng các 

nội  ung liên quan đến hoạt động sản xu t, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và l i 

ích h p pháp của ngư i dân, doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, xây dựng, lao động, 

đ u tư, bảo vệ m i trư ng  đ t đai  an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, 

phòng chống bão lụt,phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tác hại của rư u bia, thuốc lá; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an 

toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng nông thôn mới, pháp luật về 

biên giới, hải đảo   á  điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặ  tham gia… 

- Tuyên truyền về kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng các c p, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc l n thứ XIII, tích cực góp ph n đưa Nghị quyết Đại hội 

Đảng các c p đi vào  uộc sống.  

-  ăng  ư ng thông tin về cải  á h tư pháp  cải cách hành chính, tr ng tâm 

là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế. 

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và ch p hành pháp luật; nhân rộng, 

khen thưởng, tôn vinh gư ng ngư i tốt, việc tốt  điển hình tiên tiến trong xây 

dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 

công tác PBGDPL góp ph n nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chứ   ngư i lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, h c tập pháp 

luật; tiếp tụ  đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. 

-  ăng  ư ng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm pháp luật, kiểm tra tình hình thực hiện công tác PBGDPL để kịp th i đưa 

ra các giải pháp nhằm khắc phục những kh  khăn  hạn chế trong công tác này.  

2. Hình th c 

Các phòng, ngành  địa phư ng  hủ động lựa ch n hình thứ  hưởng ứng 

Ngày Pháp luật đảm bảo phù h p, thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai các 

nhiệm vụ tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban B  thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/W ngày 09/12/2003 của Ban B  thư về tăng  ư ng sự 

l nh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức ch p hành pháp luật 

của cán bộ  Nh n   n.  rong đ  chú tr ng một số hình thứ  như: Phổ biến pháp 

luật trên  á  phư ng tiện th ng tin đại  húng ( áo  đài   rang/ ổng thông tin 

điện tử và hệ thống loa truyền thanh    sở), truyền thông qua mạng viễn thông, 

mạng xã hội, biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL, tổ chức míttinh, diễu 

hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo, t a 

đàm  cuộc thi tìm hiểu pháp luật  đối thoại  h nh sá h  tư v n pháp luật trực tiếp; 

tổng kếtbiểu  ư ng  khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xu t sắc trong 

công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và PBGDPL, nhân rộng mô hình 

hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL. Thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật thông qua hệ thống  ăng rôn, 

áp phích trên các tuyến đư ng, các khu trung tâm. Lồng ghép các hoạt động 
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hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn h a  văn nghệ, thể 

thao và việc thực hiện các phong trào “ oàn   n đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới và đ  thị văn minh”, “ oàn   n đoàn kết xây dựng đ i sống văn h a”…. 

 rong tháng  ao điểm tổ chứ  hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (15/10-

15/11) khuyến khích tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách pháp luật  tư v n 

pháp luật miễn ph   ho ngư i dân và doanh nghiệp.  

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 ăn  ứ chứ  năng  nhiệm vụ, quyền hạn  lĩnh vự  đư c giao, các ngành, 

đoàn thể  địa phư ng  hủ động lựa ch n khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp 

luật, có thể tham khảo các khẩu hiệu sau: 

- “   h  ự  hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam”; 

- “ án  ộ, công chức, viên chứ  gư ng mẫu, tự giác tuân thủ, ch p hành, 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; 

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải  á h tư pháp  n ng  ao năng lực, 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”; 

- “  m hiểu, h c tập và ch p hành pháp luật là trách nhiệm của m i   ng   n”; 

- “ u n theo Hiến pháp và pháp luật là góp ph n xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân   n   o Nh n   n  v  Nh n   n”; 

-  “  n tr ng, bảo vệ và ch p hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn h a 

của mỗi ngư i   n”. 

4. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức trong tháng 

 ao điểm, bắt đ u từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.  rong tháng  ao điểm, 

khuyến khích các phòng  ngành  đoàn thể c p huyện, UBND các xã, thị tr n tổ 

chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

1.1. Ph ng  ư pháp: 

Hướng dẫn  đ n đốc, kiểm tra  đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2020 của  á     quan  đ n vị  địa phư ng; tổng h p kết quả, báo 

cáo Sở  ư pháp và UBND huyện theo quy định.  

1.2. Các phòng, ngành c p huyện: 

- Các phòng, ngành c p huyện  ăn  ứ vào điều kiện, yêu c u quản lý nhà 

nước của    quan  đ n vị để xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 với nội dung, hình thức phù h p. 

- Phòng Văn h a - Thông tin hướng dẫn UBND các xã, thị tr n tuyên 

truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua 
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 á  thiết  hế văn h a    sở; hoạt động văn h a văn nghệ; x y  ựng pan   áp 

ph  h tuyên truyền. 

- Phòng Giáo dụ  và Đào tạo chỉ đạo  hướng dẫn  á  nhà trư ng   á     sở 

giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam. 

-  rung t m Văn h a – Truyền th ng tăng th i lư ng thích h p chuyên mục 

tuyên truyền sâu rộng về Ngày Pháp luật Việt Nam. 

1.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội  

  a án nh n   n huyện  Viện  iểm sát nhân dân huyện, xây dựng, ban hành Kế 

hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. 

1.4. UBND các xã, thị tr n: 

 rên    sở Kế hoạch này, UBND các xã, thị tr n xây dựng Kế hoạ h tổ 

chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 tại địa phư ng và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả.  

2. Chế độ báo cáo 

Các    quan  đ n vị, địa phư ng báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật 

Việt Nam, gửi về Phòng  ư pháp trước ngày 16/11/2020 để tổng h p, báo cáo Sở 

 ư pháp và UBND huyện.  

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Ngày Pháp luật sử dụng trong kinh phí thực hiện công 

tác PBGDPL, kinh phí hoạt động thư ng xuyên năm 2020 của    quan  tổ chức, 

địa phư ng và huy động từ nguồn hỗ tr  h p pháp khác (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện  trư ng h p có khó khăn  vướng mắc hoặc v n 

đề mới phát sinh  đề nghị  á     quan  đ n vị  địa phư ng kịp th i phản ánh về 

Phòng  ư pháp để phối h p giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở  ư pháp; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- TT MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các phòng  ngành  đoàn thể c p huyện; 

- UBND các xã, thị tr n; 

-  ưu: V   TP. 

    Ủ   AN NH N   N 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Quố  H ơ   

 

 

 


		ubthachha@hatinh.gov.vn
	2020-10-22T15:03:10+0700




