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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa  

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã 

 
 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 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 Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 36/QĐ-BTP 

ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn 

bản có liên quan; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 

27/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ công 

tác Tư pháp năm 2022; UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

trên địa bàn thị xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 và 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã đảm bảo thiết thực  hiệu quả th o 

đ ng quy định của Luật Phổ  iến  giáo  ục pháp luật (PBGDPL), các văn  ản 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các quy định có liên quan. 

- Th ng qua tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhằm g p 

ph n nâng cao nhận thức    thức chấp hành Hiến pháp  pháp luật của đội ngũ cán 

 ộ  c ng chức  viên chức  ngư i lao động và Nhân  ân  Tạo sự đồng thuận  niềm 

tin của Nhân  ân vào các chủ trương  ch nh sách của Đảng  pháp luật của Nhà 

nước  giáo  ục tinh th n yêu nước  tăng cư ng  hối đại đoàn  ết toàn  ân  đáp ứng 

yêu c u phát tri n  inh tế - xã hội của thị xã. 

- Đánh giá toàn  iện kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật và hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã; tôn vinh, khen 

thưởng những tập th , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi 

hành và bảo vệ pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Ngày Pháp luật phải được tổ chức thiết thực  đa  ạng, có chất lượng, có 

trọng tâm, trọng đi m   h ng ph  trương  hình thức, bám sát các nhiệm vụ chính 

trị và đảm bảo phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng địa phương  từng nh m đối 

tượng và địa  àn  ân cư. 

- Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực 
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hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban B  thư  Chỉ thị số 02-CT/TU 

ngày 04/12/2020 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban B  thư về tăng cư ng 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  ân và các văn  ản có liên quan. 

II. CHỦ ĐỀ 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực đổi 

mới, sáng tạo, tri n khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác, gắn kết chặt chẽ 

giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật  đồng hành cùng ngư i dân 

và doanh nghiệp, góp ph n phát tri n kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại bi u toàn quốc l n thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 

bi u Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh l n thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại bi u Đảng bộ thị 

xã Hồng Lĩnh l n thứ VII. 

III. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết 10 năm thực 

hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày pháp luật 

a) Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 

gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL  10 năm hưởng ứng Ngày Pháp 

luật và tổng kết c ng tác PBGDPL năm 2022 trên địa bàn thị xã. 

Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp  

Cơ quan phối hợp: các phòng   an  ngành  đoàn th  cấp thị xã, UBND các 

phư ng, xã và các cơ quan tổ chức có liên quan.  

Th i gian thực hiện: trong đợt cao đi m hưởng ứng Ngày Pháp luật (từ ngày 

01- 09/11/2022). 

b) Các đơn vị  địa phương căn cứ tình hình và điều kiện thực tế đ  tổ chức 

bằng các hình thức phù hợp  đảm bảo gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật 

PBGDPL và hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật.  

2. Triển khai tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính” trên phạm vi toàn thị xã 

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp  

Cơ quan phối hợp: các phòng   an  ngành  đoàn th  cấp thị xã, các cơ quan  

đơn vị  trư ng học; UBND các phư ng, xã 

Th i gian thực hiện: trong tháng 10/2022. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật 

a) Truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan 

Truyền thông về Ngày Pháp luật thông qua các hình thức như: tr o  ăng r n  

pano, áp phích, c  phướn, khẩu hiệu… th o mẫu của Bộ Tư pháp tại trụ sở các cơ 

quan  đơn vị  trư ng học, các tuyến đư ng chính  các địa đi m công cộng (Khẩu 
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hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn tại phần IV của Kế hoạch này). 

Cơ quan thực hiện: các cơ quan  đơn vị  địa phương   

Th i gian thực hiện: trong tháng cao đi m hưởng ứng Ngày pháp luật.  

b) Truyền th ng qua các phương tiện th ng tin đại chúng 

- Các cơ quan  đơn vị  địa phương thư ng xuyên cung cấp thông tin cho các 

cơ quan báo chí về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (đặc biệt trong tháng 

10, 11/2022). Giao Trung tâm Văn h a - Truyền thông và Ban biên tập Cổng thông 

tin điện tử thị xã dành th i lượng thích hợp, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền sâu rộng về Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã.  

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt trong các tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày Pháp luật) 

- Đăng tải các hoạt động PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật trên 

Cổng/Trang th ng tin điện tử  Fanpag … của các cơ quan  đơn vị  trư ng học, địa 

phương  

Cơ quan thực hiện: các phòng   an  ngành  đoàn th , cơ quan  đơn vị  trư ng 

học, UBND các phư ng, xã.  

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt trong đợt cao đi m hưởng ứng 

Ngày Pháp luật).  

4. Tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, 

Nhân dân  

Các cơ quan  đơn vị, trư ng học, địa phương lựa chọn các nội  ung  văn  ản 

pháp luật phù hợp đ  tuyên truyền đến cán  ộ  Nhân  ân thuộc phạm vi và địa  àn 

quản l   trong đ  ch  trọng quán triệt  phổ  iến các ch nh sách  quy định pháp luật 

mới  nhất là các Luật được Quốc hội th ng qua trong năm 2021  2022 và những 

chính sách của Trung ương  tỉnh và thị xã liên quan đến quyền  lợi  ch hợp pháp 

của ngư i  ân   oanh nghiệp  Các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh 

vực như:  ân sự, hình sự, hành chính,  ình đẳng giới, đất đai, xây  ựng, giao 

thông, doanh nghiệp  đ u tư  thương mại   ảo vệ m i trư ng, lao động việc làm, 

giáo  ục, y tế, an ninh  quốc phòng  phòng  chống tham nhũng  phòng  chống  ão 

lụt  cải cách hành ch nh  phòng  chống xâm hại phụ nữ và trẻ  m   ạo lực gia đình  

xây  ựng n ng th n mới  an sinh xã hội  phòng  chống  ịch  ệnh…  những ch nh 

sách liên quan thiết thực đến cán  ộ và Nhân  ân  những vấn đề  hác được  ư luận 

xã hội quan tâm hoặc c n định hướng  ư luận xã hội   

Cơ quan thực hiện: các phòng   an  ngành  đoàn th  cấp thị xã, UBND các 

phư ng, xã 

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt trong các tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày Pháp luật). 



4 

 

 

 

5. Tổ chức các hoạt động PBGDPL hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng các 

hình thức hiệu quả 

Phát huy hiệu quả các hình thức PBGDPL truyền thống kết hợp với hiện đại 

như thông qua hệ thống hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã 

hội, các cuộc thi tìm hi u pháp luật, tọa đàm pháp luật; lồng ghép trong các hoạt 

động văn h a  văn nghệ, th  thao hoặc hình thức khác phù hợp với đơn vị  địa 

phương. 

Cơ quan thực hiện: các phòng   an  ngành  đoàn th  cấp thị xã, UBND các 

phư ng, xã 

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt là các tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày Pháp luật). 

6. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật 

a) Theo chức năng  nhiệm vụ được giao  các cơ quan  đơn vị, địa phương  

chủ động tăng cư ng các hoạt động thanh tra, ki m tra, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm pháp luật th o đ ng quy định, tích cực bảo đảm an ninh trật tự, góp ph n 

th c đẩy phát tri n kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. 

Cơ quan thực hiện: các cơ quan  đơn vị  địa phương th o quyền hạn được 

pháp luật quy định. 

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên  đặc biệt trong tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày pháp luật (tháng 10, 11/2022).  

b) Tiến hành ki m tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan  đơn vị, địa 

phương  trong đ  ch  trọng nội dung ki m tra về kết quả tri n khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã 

Th i gian thực hiện: theo Kế hoạch của Hội đồng. 

7. Tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

a) Lồng ghép  h n thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

tri n khai thực hiện c ng tác PBGDPL  hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Lễ  hưởng ứng 

Ngày Pháp luật gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL. 

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp  Ban Thi đua - Kh n thưởng thị xã và các 

cơ quan đơn vị có liên quan. 

Th i gian thực hiện: trong đợt cao đi m hưởng ứng Ngày pháp luật (từ ngày 

01 - 09/11/2022).  

 ) Các cơ quan  đơn vị  địa phương căn cứ tình hình và điều kiện thực tế đ  tổ 

chức  h n thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tri n khai thực 

hiện công tác PBGDPL  hưởng ứng Ngày Pháp luật thuộc phạm vi và địa bàn quản lý.  
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Cơ quan thực hiện: các cơ quan  đơn vị  địa phương    

Th i gian thực hiện: trong năm 2022   

8. Thu hút nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật 

a) Huy động Hội Luật gia thị xã, Hội doanh nghiệp thị xã tổ chức phổ biến 

pháp luật cho các đối tượng là thành viên, hội viên do mình quản l ; động viên, 

khuyến khích các thành viên, hội viên phát huy trách nhiệm xã hội trong công tác 

PBGDPL. Hội viên của Hội Luật thị xã tích cực tham gia PBGDPL, trợ giúp pháp lý 

cho Nhân dân. 

Trách nhiệm thực hiện: đề nghị Hội Luật gia thị xã, hội doanh nghiệp thị xã 

tham gia thực hiện.   

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt trong các tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày Pháp luật).  

b) Các phòng   an  ngành  đoàn th  cấp thị xã, các phư ng, xã  tạo điều kiện, có 

chính sách khuyến khích cụ th , phù hợp đ  huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trên địa bàn tham gia, hỗ trợ thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

Cơ quan thực hiện: các cơ quan  đơn vị  phư ng, xã. 

Th i gian thực hiện: thư ng xuyên (đặc biệt trong các tháng cao đi m hưởng 

ứng Ngày Pháp luật).  

IV. KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 

Đề nghị các cơ quan  đơn vị, trư ng học  địa phương chủ động lựa chọn 

 hẩu hiệu tuyên truyền  phổ  iến về Ngày Pháp luật hoặc th o gợi   sau: 

- “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”. 

- “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”. 

- “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận 
xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống”. 

- “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”. 

- “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”. 

- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật”. 

- “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”. 
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- “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật của người dân, doanh nghiệp”. 

- “Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật”. 

- “Nâng cao hiệu quả công tác để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt 
dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

thị xã 

- Chủ trì  phối hợp với các cơ quan  tổ chức c  liên quan tham mưu UBND 

thị xã th o  õi  hướng  ẫn  đ n đốc các cơ quan  đơn vị  địa phương tri n  hai thực 

hiện Kế hoạch này   

- Chủ trì  phối hợp với các cơ quan  tổ chức c  liên quan tham mưu Hội 

đồng phối hợp PBGDPL thị xã  i m tra việc thực hiện Kế hoạch này trên địa  àn 

thị xã  

- Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2022 th o chức năng  nhiệm vụ được giao   

b) Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy: chỉ đạo  hướng  ẫn tuyên truyền  phổ 

 iến hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban B  thư  Chỉ thị số 02- CT/TU  ngày 04/12/2020 của Ban 

Thư ng vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban B  thư về tăng cư ng sự lãnh đạo của Đảng trong c ng tác 

PBGDPL  nâng cao   thức chấp hành pháp luật của cán  ộ  Nhân  ân  

c) Các phòng, ban, ngành cấp thị xã: trên cơ sở các nội  ung của Kế hoạch 

này  chủ động xây  ựng  ế hoạch và tri n  hai tại cơ quan  đơn vị mình  Tổ chức 

cho cán  ộ  c ng chức  viên chức và ngư i lao động tìm hi u pháp luật trong các 

lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên m n và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của ngư i lao động  ằng hình thức phù hợp  Th o  õi  đ n đốc   i m tra   áo cáo 

đánh giá việc tổ chức tri n  hai Ngày Pháp luật trong phạm vi quản l    

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp thị xã, Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Hội Luật gia thị xã: hướng  ẫn  tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong đơn vị  tổ chức trực thuộc; 

t ch cực vận động hội viên  đoàn viên và Nhân  ân nghiêm chỉnh tuân thủ  chấp 

hành Hiến pháp và pháp luật; tham gia xây  ựng  thi hành   ảo vệ pháp luật và 

tham gia PBGDPL cho Nhân dân.  

đ) UBND các phường, xã: trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tiễn 

của địa phương  xây  ựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 với hình 

thức  nội  ung phù hợp  thiết thực  hiệu quả  
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2. Kinh phí thực hiện 

Kinh ph  thực hiện Kế hoạch này được sử  ụng trong nguồn  inh ph  

PBGDPL và  inh ph  hoạt động thư ng xuyên năm 2022 của các cơ quan  đơn vị  

địa phương hoặc các nguồn hợp pháp  hác  

3. Chế độ báo cáo 

- Các phòng, ban, ngành  đoàn th  cấp thị xã, cơ quan  đơn vị  trư ng học  

UBND các phư ng  xã  áo cáo  ết quả thực hiện Ngày Pháp luật về Phòng Tư 

pháp trước ngày 25/11/2022. 

- Phòng Tư pháp tổng hợp  ết quả thực hiện Ngày Pháp luật trên địa  àn thị 

xã   áo cáo Sở Tư pháp và Ủy  an nhân  ân tỉnh trước ngày 28/11/2022. 

Trong quá trình thực hiện  trư ng hợp c   h   hăn  vướng mắc  các cơ quan  

đơn vị  địa phương  ịp th i phản ánh về Phòng Tư pháp đ  được hướng  ẫn  giải đáp  

phối hợp giải quyết; trư ng hợp vượt thẩm quyền  PhòngTư pháp tổng hợp, nghiên 

cứu   áo cáo  đề xuất Ủy  an nhân  ân thị xã x m xét  giải quyết th o quy định /  
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (báo cáo); 

- Thư ng trực Thị ủy; TT HĐND thị xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan  phòng   an  ngành đoàn th  thị xã; 

- Các cơ quan  đơn vị  trư ng học trên địa  àn thị xã: 

- UBND các phư ng  xã; 

- Lưu: VT  phòng Tư pháp  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
                    Đinh Văn Hồng 
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