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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2019  

trên địa bàn huyện Lộc Bình 

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày 20/6/2012, 

Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng 

cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; UBND huyện Lộc Bình xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2019 trên địa bàn huyện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ 

hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị, nhằm phổ biến các văn bản pháp luật của trung 

ương, của tỉnh, huyện tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, trên cơ sở đó, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao tích cực tham mưu 

tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng 

nhân dân cùng thực hiện. 

2. Việc tổ chức sinh hoạt “ngày pháp luật” phải được duy trì thực hiện 

thường xuyên định kỳ hàng tháng theo đúng quy định; nội dung sinh hoạt thiết 

thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao chất lượng truyền đạt của các đồng chí được phân công phổ biến các văn 

bản pháp luật và tham gia trao đổi thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” 

Nội dung sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” cần gắn và phục vụ việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung vào các văn bản 

quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến 

lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực pháp luật khác có liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, được dư luận xã hội quan tâm. 

2. Hình thức, thời gian 

2.1. Hình thức tổ chức thực hiện 

Cần xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường 

xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân.  
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Các cơ quan, đơn vị chủ động xác định hình thức tổ chức Ngày Pháp luật 

phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ 

thể là: 

- Tổ chức Ngày Pháp luật thông qua hội nghị, tọa đàm, qua hoạt động chính 

trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt 

động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng; 

“Tiết học pháp luật”. 

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 

luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa); pa-nô, băng rôn, cờ, 

hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; mở phiên tòa xét xử lưu động; 

lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị 

đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của 

Nhân dân. 

2.2. Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật thường xuyên, liên tục. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn sinh hoạt “Ngày 

Pháp luật” định kỳ vào một ngày trong tháng (nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì 

chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).  

3. Tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật” (ngày 09/11/2019) 

UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2019. 

- Thời gian: 01 ngày, ngày 09/11/2019 

- Nội dung và hình thức tổ chức: Giao Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng 

chương trình thực hiện.  

III. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức “Ngày pháp luật” được sử dụng từ nguồn kinh phí phổ 

biến, giáo dục pháp luật được bố trí hàng năm, kết hợp với nguồn kinh phí hoạt 

động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc sử dụng kinh phí cho 

“Ngày pháp luật” được thực hiện theo các quy định hiện hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

cách thức tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” để “Ngày pháp luật” sớm trở thành 

nếp sinh hoạt trong đời sống chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn huyện.  

- Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Xây dựng kế hoạch và 

tổ chức triển khai mô hình “Ngày pháp luật”.  
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2. Đối với các phòng, ban, ngành cấp huyện, cơ quan Trung ương, tỉnh 

đóng trên địa bàn huyện 

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Ngày pháp luật năm 2019 sát với nội dung 

và phù hợp với điều kiện, yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch. 

3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật - nhất là tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” đến các tổ chức thành 

viên, đoàn viên, hội viên để góp phần nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả, 

mục đích, ý nghĩa tích cực của “Ngày pháp luật”. 

4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 với hình 

thức, nội dung phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa 

phương.  

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 

2019 về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp 

chung kết quả thực hiện trên địa bàn huyện.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

  Hoàng Văn Minh 
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