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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thực hiện Công văn số 3582/BTP-PBGDPL ngày 11 tháng 10 năm 2021
của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp
luật Việt Nam năm 2021 và Công văn số 371/UBND-TCD-NC ngày 02 tháng 7 năm
2021 về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt
là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong cơ quan Sở Tư pháp, qua đó thể hiện vai trò gương
mẫu, tiên phong và tạo thói quen học tập, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành
pháp luật trong thực thi công vụ của mỗi công chức, viên chức và người lao động
thuộc Sở.
b) Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp
phần thiết thực đưa pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh
thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.
2. Yêu cầu
a) Nội dung thực hiện phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp
năm 2021 được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và đảm bảo tính đồng bộ, thống
nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
b) Việc tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc, đa dạng về nội dung, hình
thức, phù hợp điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, có hiệu quả, tránh lãng phí.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng, thời gian thực hiện
a) Đối tượng thực hiện:
Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.
b) Thời gian thực hiện: Từ 25/10/2021 đến 25/11/2021.
2. Nội dung, hình thức thực hiện
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a) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện phóng
sự về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, với nội dung gồm: Phỏng vấn Lãnh đạo
Sở Tư pháp về ý nghĩa Ngày Pháp luật; ghi hình các hoạt động hưởng ứng Ngày
Pháp luật nổi bật của một số sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
b) Tổ chức Vòng Chung kết vả trao giải thưởng Cuộc thi “Thanh niên với
kiến thức pháp luật” năm 2021 lồng ghép truyền thông ý nghĩa Ngày Pháp luật
Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên.
c) Phối hợp với các huyện truyền thông về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt
Nam trong Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
d) Tổ chức khai trương Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp
luật tỉnh Đồng Tháp.
e) Tổ chức trò chơi đố vui có thưởng về nội dung: Ý nghĩa Ngày Pháp luật
Việt Nam; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3
năm 2020 về công tác văn thư.
f) Khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu
tuân thủ thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao
động ngành Tư pháp”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Chủ động tham mưu thực hiện nội dung phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình Đồng Tháp phỏng vấn, ghi hình xây dựng phóng sự hoạt động phổ
biến, giáo dục pháp luật trên toàn Tỉnh.
b) Tham mưu thực hiện các nội dung, chương trình Vòng Chung kết Cuộc
thi “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2021 và nội dung lồng ghép tuyên
truyền cho đoàn viên, thanh niên.
c) Tổ chức hoạt động lồng ghép truyền thông ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt
Nam qua Hội nghị tập huấn Hòa giải ở cơ sở và các Hội nghị phổ biến, giáo dục
pháp luật.
d) Chuẩn bị chương trình và phối hợp với Văn phòng Sở dự trù kinh phí tổ
chức các hoạt động theo nội dung của Kế hoạch này.
2. Văn phòng Sở
- Chịu trách nhiệm nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật
Việt Nam tại Sở và trang trí hội trường, chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, ánh sáng và
nước uống.
- Phối hợp với Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật dự trù kinh phí tổ chức
thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật theo nội dung Kế hoạch này.
3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở
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- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở sắp xếp thông báo tất cả công chức,
viên chức, người lao động dự sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam tại Sở.
- Treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở của đơn vị theo nội dung điểm f,
khoản 3, mục II của Kế hoạch này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Phòng,
đơn vị thuộc Sở liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp để thống
nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật-BTP;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- UBND Tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL Tỉnh;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, PBGDPLPT.
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