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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

   

 Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế 

hoạch tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) như sau:       

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (0 /11) đ m 

b o thiết thực, hiệu qu  theo đ ng quy định của  uật Phổ biến, giáo d c pháp luật 

(PBGDP ), các văn b n hướng dẫn của UBND tỉnh và các quy định có liên quan.  

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam nh m góp ph n nâng cao nhận thức,   thức ch p hành Hiến pháp, pháp luật 

của đội ng  cán bộ, công chức, viên chức, ngư i lao động thuộc Sở  thiết thực 

đưa chính sách của Đ ng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu 

rộng tinh th n thượng tôn pháp luật đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành 

Thông tin và Truyền thông. 

- Tự kiểm tra, đánh giá kết qu  10 năm thực hiện  uật Phổ biến, giáo d c 

pháp luật và hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại Sở  đề xu t, tôn 

vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi 

hành, b o vệ pháp luật.  

2. Yêu cầu 

- Ngày Pháp luật Việt Nam ph i được tổ chức thiết thực, đa dạng, có ch t 

lượng, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, bám sát các 

nhiệm v  chính trị và phù hợp với thực tế của Sở. 

- Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với 

việc thực hiện Kết luận số  0-K /TW ngày 20/ /2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 

02-CT/TU ngày 04/12/2020 của Ban Thư ng v  Tỉnh ủy về việc tiếp t c thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 0 /12/2003 của Ban Bí thư về tăng cư ng sự 

lãnh đạo của Đ ng trong công tác phổ biến, giáo d c pháp luật, nâng cao   thức 

ch p hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các văn b n có liên quan. 
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II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM  

1. Chủ đề 

Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Sở Thông tin và 

Truyền thông nỗ lực đổi mới, sáng t o, tri n  hai hiệu qu , toàn  iện lĩnh vực 

công tác, g n   t ch t ch  gi a   y  ựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp 

luật, đ ng hành c ng ngư i   n và  oanh nghiệp, g p ph n phát tri n  inh t  - xã 

hội, thực hiện th ng lợi Nghị quy t Đ i hội đ i  i u toàn qu c l n thứ      c a 

Đ ng và Nghị quy t Đ i hội đ i  i u Đ ng  ộ t nh Hà Tĩnh l n thứ       

2. Thời gian 

Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của Sở được 

tổ chức thư ng xuyên, liên t c, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 

tháng 11/2022. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC  

1. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp 

luật Việt Nam  

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn b n quy phạm pháp luật chuyên ngành 

Thông tin và Truyền thông, ngoài ra ch  trọng phổ biến các quy định của pháp 

luật về: dân sự, hình sự, hành chính, bình đ ng giới, đ t đai, xây dựng, giao 

thông, doanh nghiệp, đ u tư, thương mại, b o vệ môi trư ng, lao động việc làm, 

giáo d c, y tế, an ninh, quốc phòng, phòng, chống tham nh ng, phòng, chống 

bão l t, phòng, chống xâm hại ph  nữ và tr  em, bạo lực gia đình, xây dựng 

nông thôn mới, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh  c i cách hành chính, 

chuyển đổi số, ứng d ng công nghệ số , những chính sách của Trung ương, địa 

phương liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i dân, doanh nghiệp. 

+ Ứng d ng chuyển đối số trong công tác tuyên truyền, phổ biến m c đích, 

  nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam  phổ biến, giáo d c   thức tuân thủ và 

ch p hành pháp luật  nâng cao   thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức, ngư i lao động thuộc Sở trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật   Ưu 

tiên phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mới, nh t là các bộ  uật được 

Quốc hội thông qua năm 2021, 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Pháp chế Sở, Thanh tra sở   

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn thuộc Sở. 

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 10 năm Ngày Pháp 

luật Việt Nam  

- Nội dung: 

+ Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên 

truyền có hiệu qu  các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam  
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tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại ch ng, qua mạng xã 

hội, hưởng ứng tích cực các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.    

+ Xây dựng, đăng t i các tin bài, phóng sự về Ngày Pháp luật Việt Nam 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://ict.hatinh.gov.vn/); Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh (https://hatinh.gov.vn/). 

+ Ứng d ng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền và tích hợp các 

thông tin nguồn, thông tin trên đĩa CD đối với các chuyên đề phát thanh tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thông tin – Báo chí – Xu t b n  

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, Trung tâm CNTT và Truyền thông. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

- Nội dung: Tăng cư ng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp th i phát hiện, 

xử l  nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xu t trên các lĩnh vực: Báo 

chí, an toàn thông tin mạng, bưu chính, viễn thông, t n số vô tuyến điện,  

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn thuộc Sở. 

4. Xây dựng và chạy khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

tại trụ sở cơ quan 

- Nội dung: Một số khẩu hiệu được gợi  , đề xu t:  

+ “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 ph n nâng cao hiệu qu  xây dựng, thi hành và b o vệ pháp luật”. 

+ “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là 

trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, ngư i lao động”. 

+ “Hiểu biết và ch p hành pháp luật là b o vệ chính mình và cộng đồng, vì 

một xã hội dân chủ, công b ng, văn minh”. 

+ “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam, cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham 

gia hoạt động phổ biến, giáo d c pháp luật”. 

+ “Nâng cao hiệu qu  thi hành pháp luật, tăng cư ng kh  năng tiếp cận 

pháp luật của ngư i dân, doanh nghiệp”. 

+ “Ý thức ch p hành pháp luật là thước đo hiệu qu  công tác phổ biến, giáo 

d c pháp luật”. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở  

- Đơn vị phối hợp: Tổ Pháp chế Sở, Thanh tra Sở  

https://ict.hatinh.gov.vn/


4 
 

- Thời gian thực hiện: Trong các tu n cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 

11/11/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trên cơ sở kế hoạch này, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị triển 

khai, tuyên truyền thực hiện hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam tới các 

cán bộ, công chức, viên chức, ngư i lao động phù hợp với chức năng, nhiệm v  

của từng phòng, đơn vị.  

 2. Công chức, viên chức và ngư i lao động trong cơ quan có trách nhiệm 

tìm hiểu, nghiên cứu các văn b n quy phạm pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp 

luật, qua đó nâng cao   thức ch p hành pháp luật.  

 3. Giao Tổ Pháp chế Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế 

hoạch của cơ quan, đơn vị  tổng hợp kết qu  thực hiện, báo cáo  ãnh đạo Sở, Sở 

Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.    

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo 

qua Tổ Pháp chế Sở tổng hợp, đề xu t  ãnh đạo Sở xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp (b/c); 

-  ãnh đạo Sở  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở  

-  ưu: VT, TPC, Ttra4. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

` 

Dương Văn Tuấn 
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