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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 

ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 

75/KH-HĐPBGDPL ngày 12/9/2022 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Hà Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hội đồng PBGDPL huyện Kim 

Bảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung chính sau: 
 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt 

Nam) trên địa bàn huyện. 

b) Thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc 

sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến cán bộ, công 

chức và nhân dân.  

c) Đề xuất, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu 

a) Xác định cụ thể nội dung các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp 

luật Việt Nam; trách nhiệm thực hiện của các thành viên của Hội đồng, phát huy 

vai trò của Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng. 

b) Các hoạt động triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có trọng 

tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.  
 
 

II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề 

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây 

dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng. 
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2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

a) Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

c) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận 

xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả 

công vụ. 

đ) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là 

trách nhiệm của mỗi công dân. 

e) 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. 

g) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tích cực tham gia hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

h) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, 

góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

i) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp 

luật của người dân, doanh nghiệp. 

m) Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

n) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu 

kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

Căn cứ tình hình thực tế cơ quan, đơn vị lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, 

phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam. 
 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
 

1. Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các 

hoạt động đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực 

hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Chủ trì tham mưu, thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: IV năm 2022. 

2. Triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt 

Nam tại các cơ quan, đơn vị 

- Chủ trì tham mưu, thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn. 
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- Phối hợp thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện và cơ quan liên quan. 

- Hình thức: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với tình hình, yêu cầu thực 

tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 

và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung vào 

các hình thức như: Tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép 

hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên 

môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn); 

truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ 

phướn trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm… 

- Thời gian thực hiện: Tổ chức tập trung vào tháng 9, 10, 11 năm 2022, cao 

điểm từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022. 

3. Tổ chức trao tặng sách pháp luật tại các Nhà trường, địa phương 

- Chủ trì tham mưu, thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

huyện  

- Các thành viên Hội đồng phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

và Cơ quan Thường trực Hội đồng trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung 

tại Kế hoạch. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chỉ đạo (theo thẩm 

quyền) việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam 

tại cơ quan, đơn vị mình. 

- Giao Cơ quan Thường trực Hội đồng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội 

đồng trong việc tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch này; lựa chọn các đầu 

sách pháp luật và các đơn vị để trao tặng sách pháp luật đảm bảo phù hợp. Tổng 

hợp kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo cáo Hội đồng phổ biến giáo dục 

pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn 

 Trên cơ sở Kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế, ban hành kế hoạch và 

tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại đơn vị, địa phương; gửi báo cáo 

kết quả về Phòng Tư pháp trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách 

nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

thi hành.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc các thành viên Hội đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về 

Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TTHU, TTHĐND huyện; (để b/c) 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐPBGDPL huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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