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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2402/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng 

ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (gọi 

tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm 

tôn vinh, khẳng định vị trí vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục nâng cao ý thức thượng tôn 

Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 

Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  trở 

thành hoạt động thường xuyên; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp luật tạo sự chuyển biến 

căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm; huy động khai thác, sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 

quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN, KHẨU HIỆU 

TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt 

Nam (09/11); gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt phổ biến nội dung cơ bản 



2 

 

của chính sách, quy định mới, các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực 

năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 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; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan 

tâm; các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động và việc làm; các quy định liên 

quan đến phòng, chống tham nhũng; bồi thường Nhà nước; cải cách hành chính; 

bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; bạo lực 

gia đình, các tệ nạn xã hội; quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ...  

Kịp thời phản ánh, lan tỏa, tôn vinh các nhân tố tích cực, gương người tốt 

việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, đấu tranh các hành vi vi 

phạm pháp luật và lệch chuẩn xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội. 

2. Hình thức 

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp, bảo đảm hiệu 

quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò của các phương tiện 

truyền thông, thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

tập trung phổ biến pháp luật trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử và hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; 

thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật 

trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết 

hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác phù 

hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện cần được tổ 

chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 

10 và tháng 11 năm 2022. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến 

về Ngày Pháp luật (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp 

cung cấp tại chuyên mục "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 

01/10/2021). 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn bố trí  

kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trong dự toán 

ngân sách được giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Ngày Pháp luật trong năm 2022 trên địa bàn huyện về Ủy ban 

nhân dân huyện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền có hiệu 

quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, chú trọng các 

mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng thời lượng, lồng 

ghép, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các bản tin, chuyên trang, chuyên 

mục pháp luật phù hợp với nội dung Kế hoạch. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo Kế hoạch này với nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực 

và hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển 

khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã triển 

khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam theo Kế hoạch này đến với 

đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc và các tầng lớp Nhân dân bằng những hình 

thức thiết thực, phù hợp. 

6. Hội Luật gia huyện  

Hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong tổ chức 

mình; chỉ đạo hội viên hưởng ứng tham gia Ngày Pháp luật Việt Nam bằng hình 

thức phù hợp, thiết thực; tăng cường phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật; trợ 

giúp pháp lý cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 
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Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư 

pháp) trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND 

huyện (qua Phòng Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Sở Tư pháp;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;                                                           

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội Luật gia huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP.                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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