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              KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Kế hoạch số 

7209/KH-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc 

phát động thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Cẩm Lệ ban hành Kế 

hoạch tổ chức triển khai các hoạt động nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật trên địa bàn quận với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng hành động, việc làm cụ thể, 

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 nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và 

bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với 

công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà 

nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

b) Thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo hơn của các cơ quan, tổ chức, 

các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân Ngày Pháp luật, đồng thời Tổng 

kết, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

sau 05 năm triển khai; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, 

tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp 

luật; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình 

thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, tổ chức thực hiện 

Ngày Pháp luật trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có 

trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã 

hội gắn với khai thác; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cho 

ngành Tư pháp 

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức Ngày pháp luật;  
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c) Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương, cơ quan, đơn vị; 

d) Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục hạn chế để thu 

hút đông đảo công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham 

gia hưởng ứng Ngày pháp luật. Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ các 

ngành, đơn vị thuộc quận đến các phường, tổ dân phố trên địa bàn quận. 

II. HOẠT ĐỘNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018 

1. Chủ đề  

 “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức 

tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, 

sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” 

2. Khẩu hiệu 

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 

- “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”; 

- “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách 

nhiệm của mọi công dân”; 

- “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”; 

Ngoài các khẩu hiệu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể xây dựng 

các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực hoạt động và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

3. Nội dung 

Ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau: 

a) Tổ chức triển khai, phổ biến nội dung triển khai Ngày pháp luật năm 

2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp 

luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất;  
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Chủ động xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều 

kiện và đặc thù của cơ quan, địa phương. 

b) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật cho toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, 

phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới trong phạm vi quản lý của đơn vị. 

Công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp gương mẫu, tự 

giác tự học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; chủ động học tập, 

nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện và thi hành thể chế, chính sách; 

tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ.   

c) Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp 

luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện 

pháp luật.  

d) Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết 

mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết cộng 

đồng;  

III. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thi đua 

a) Tập thể 

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật quận. 

b) Cá nhân 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại 

một trong các cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm a mục này. 

2. Hình thức khen thưởng 

a) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức nêu tại Điểm a, Khoản 1, 

mục IV Kế hoạch này chủ động đánh giá, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và việc hưởng ứng 

tham gia Ngày Pháp luật thời gian qua thuộc địa bàn, lĩnh vực, ngành mình quản 

lý; 

b) Căn cứ kết quả thực hiện đợt thi đua, kết quả 05 năm thực hiện Ngày 

Pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết quả bình xét, đề nghị của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức; Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ rà soát, lựa chọn những tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp tặng Bằng khen. 

3. Nội dung 
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Đợt thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, 

thi hành và bảo vệ pháp luật”, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

a) Thi đua tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động 

xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với 

chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, đời sống ứng xử hàng ngày của người dân… nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật, thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh 

hoạt, đa dạng, sáng tạo, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình 

hình thực tiễn của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương như: Tổ chức lễ mít tinh, 

cổ động, triển lãm, trưng bày, hội thảo, toạ đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp 

luật… 

b) Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói 

riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nói chung, 

gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý trong cán bộ và Nhân dân.  

c) Tổ chức các hoạt động để huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng 

ứng Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, 

doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp 

luật. 

4. Thời gian thực hiện  

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 

30 tháng 9 năm 2018. Tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 - ngày 

09 tháng 11 năm 2018. 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

a) Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho UBND quận tổ 

chức triển khai, theo dõi thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận. 

b) Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại Kế 

hoạch này chủ động tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật;  

- Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt thi đua theo Kế hoạch 

này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản 

lý với những biện pháp phù hợp; 

- Tổ chức tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổ 

chức Ngày Pháp luật năm 2018 - ngày 09 tháng 11 năm 2018; 

- Bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất về Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tư 

pháp để gửi Sở Tư pháp) tổng hợp, đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trước ngày 

05/10/2018. 
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Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- Các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể quận; 
- UBND các phường; 
- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

                        

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

 Trần Văn Phi 
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