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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

trên địa bàn tỉnh năm 2020  

 

Thực hiện quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, 

Điều 7 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 Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch số 

10636/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn tỉnh; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp 

luật trong đời sống xã hội. 

- Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm 

vụ chính trị, tình hình thực tế của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa phương); gắn kết các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật của Kế hoạch này với các Kế hoạch tổ chức Ngày pháp 

luật của các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể nội dung 

công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc tổ chức Ngày Pháp luật. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2020 tập trung vào các nội dung sau cụ thể sau: 

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

a) Tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật; triển khai thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020.  

- Nội dung: 
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+ Quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về 

mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. 

+ Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng          

Ngày pháp luật năm 2020 với nội dung, hình thức, cách làm cụ thể phù hợp với     

chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Các hoạt động hưởng ứng gồm: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bên soạn tài liệu 

phổ biến; tập huấn, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, các 

văn bản pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực, liên quan đến cán bộ, công chức, liên quan 

đến đời sống xã hội; tổ chức tọa đàm, hội thảo về pháp luật; tổ chức kiểm tra, xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các tổ chức cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật… 

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định hoạt động cụ thể 

để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; báo cáo hoạt động cụ 

thể và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo       

quy định).  

- Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 11/2020 

b) Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của tỉnh thông qua việc phát 

động, triển khai Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật của tỉnh      

năm 2020 (tại trang web: thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn) và tổ chức Lễ tổng kết 

trao giải Cuộc thi này.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị địa phương. 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 9 – hết tháng 11/2020. 

c) Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông 

qua trong năm 2019, năm 2020 để định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội 

thông qua các hình thức cụ thể như: họp báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, xây dựng tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến,... trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trách nhiệm thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thời gian thực hiện: từ nay đến hết năm 2020. 

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật 

a) Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật” trên Cổng thông tin      

điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử, tạp chí, bản tin của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương để đăng tải, cập nhật thông tin, tư liệu, các bài viết, hình ảnh về          

Ngày Pháp luật.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Cơ quan phối hợp: các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 11/2020. 

b) Truyền thông về Ngày Pháp luật qua các phương tiện trực quan như: panô,    

áp phích, băng rôn, cờ phướn… 

- Nội dung:  

+ Các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức treo băng rôn hoặc hình thức khác 

phù hợp về Ngày Pháp luật tại trụ sở làm việc.  

+ Khuyến khích các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn (có thể huy động 

nguồn lực xã hội) để thực hiện việc treo băng rôn hoặc pa nô, áp phích, cờ phướn 

hưởng ứng Ngày Pháp luật trên các tuyến đường chính; đồng thời, chỉ đạo UBND các 

xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và 

pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; “Thượng tôn pháp luật góp phần 

xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; “Cán bộ, 

công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân 

thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”; “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo 

vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng văn minh”, ... 

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn các khẩu hiệu 

nên trên hoặc khẩu hiệu khác phù hợp để thực hiện truyền thông hưởng ứng Ngày 

Pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: trong tuần lễ từ ngày 02 đến ngày 11/11/2020. 

3. Tổ chức Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020  

Tùy vào tình hình cụ thể và điều kiện thực tế, UBND các huyện, thị xã,        

thành phố quyết định tổ chức Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luât năm 2020 tại 

địa phương mình. 

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian cao điểm từ ngày 02 đến ngày 

09/11/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế 

hoạch này để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp thông qua các báo cáo năm theo 

quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, 

phù hợp; tổng hợp kết quả thực hiện trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục 
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pháp luật hoặc báo cáo công tác Tư pháp năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương 

gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ 

chức thành viên chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, hoạt động phù hợp hưởng 

ứng Ngày Pháp luật năm 2020 tại đơn vị, tổ chức mình. 

4. Kinh phí triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 của các cơ quan, đơn vị,            

địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định pháp luật khác có liên quan.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn 

kịp thời./.                           

Nơi nhận:                                                                      
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy;                (b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                                  

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;                                                    

- LĐ UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX, NC (_25).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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