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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 năm 2021 trên địa bàn phường Thái Học

Căn cứ vào Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND thành phố 

Chí Linh, về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”, trên địa bàn thành phố Chí Linh.

UBND phường Thái Học xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức các hoạt động 
cụ thể nhằm hưởng ứng  “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
09/11/2021”, tại phường Thái Học với nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục Đích
- Tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời 

sống xã hội; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho 
mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII 
nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thái Học lấn thứ XXVI 
nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

2. Yêu cầu:
Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, 

khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp 
luật. Đồng thời tổ chức phù hợp các điều kiện trong tình hình mới, nhất là đảm bảo 
các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. HẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 
2021

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương UBND phường yêu cầu các ban, 
ngành, đoàn thể , cơ quan, đơn vị, nhà trường chủ động nghiên cứu, lựa chọn những 
khẩu hiệu phù hợp, bám sát nội dung hướng dẫn “Ngày Pháp luật năm 2021”.

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 
- “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp 

phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”;



 - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo 
vệ Hiến pháp và pháp luật”;

 - “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp 
luật của người dân, doanh nghiệp”; 

- “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp 
và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
1. Nội dung
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật Việt Nam. 
- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật lệch chuẩn xã hội; 
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
Nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; kết hợp chặt chẽ với giáo 
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp và các văn bản quy 
phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hành chính, bình 
đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng 
an ninh; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 
nghiệp.

- Tuyên truyền những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội. Trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách 
hành chính; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, 
đất đai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia 
đình; các tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, 
thuốc lá; đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và xử 
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

2. Hình thức
Căn cứ kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19, chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện cụ thể, các ban ngành, KDC, cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn phường, 
xác định hình thức hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” phù hợp, thiết thực, hiệu 
quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Cụ thể như:

- Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó chú 
trọng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện 
tử của phường , cơ quan, đơn vị, nhà trường, tuyên truyền qua mạng xã hội; thông 
qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. 

- Tổ chức thông qua các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, hoạt động chuyên môn, 
tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, 
cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu dân cư; tổ chức ghép hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phù hợp 
với việc phòng chống dịch covid-19. 



- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phù hợp với việc phòng chống 
dịch covid-19. 

3. Thời gian thực hiện 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, 

trong đó tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/2021.Trong tháng cao 
điểm, khuyến khích các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. UBND phường giao cho công chức Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các ban 

ngành đoàn thể, các KDC, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn phường căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị để chỉ đạo, hướng 
dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật được giao và phụ trách vớí hình thức cho phù 
hợp.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 
- “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần 

giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”;
 - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo 

vệ Hiến pháp và pháp luật”;
 - “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp 

luật của người dân, doanh nghiệp”; 
- “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp 

và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
3. Kinh phí 
Kinh phí tổ chức, triển khai, thực hiên “Ngày pháp luật” năm 2021 được chi từ 

nguồn chi thường xuyên của UBND phường năm 2021.
4. Chỉ tiêu giao cắt, treo khẩu hiệu
+ Tại trung tâm UBND phường:   - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, 

tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
+ Tại cơ quan quản lý đường bộ hạt 398: - “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt 

Nam - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”.

+ Tại Công ty Cổ phần ĐTXD$TM Hoàng Anh:  - “Nâng cao hiệu quả thi hành 
pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”; 

+ Tại Công ty TNHH-DV$TM Tuấn Hải: - “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp 
luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”; 

+ Tại Công ty TNHH-MTV Như Quỳnh Thái Học: - “Sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 



+ Trường Mầm Non: - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách 
nhiệm của mọi công dân”;

+ Trường Tiểu Học và Trung Học cơ sở: - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành 
pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

+ Khu dân cư Lạc Sơn: Khẩu hiệu - “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - 
Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”.

+ Khu dân cư Miễu Sơn: : - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là 
việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”; 

+ Khu dân cư Ninh Chấp 5: - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”; 

+ Khu dân cư Ninh Chấp 6: Khẩu hiệu - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành 
pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

  + Khu dân cư Ninh Chấp 7: - “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - 
Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”.

+ Khu dân cư Mít Sắt: Khẩu hiệu - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật 
là trách nhiệm của mọi công dân”;

Thời gian treo khẩu hiệu từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 20/11/2021
Tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng. UBND phường yêu cầu các công chức, viên chức, người lao động được 
phân công nhiệm vụ, các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp và các khu dân cư 
phối hợp chặn chẽ để thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức 
thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND phường để giải quyết.

Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 
năm 2021 phường Thái Học. UBND phường Thái Học báo cáo UBND Thành phố 
Chí Linh, phòng Tư pháp thành phố theo dõi và chỉ đạo./. 

                                                      TM. UBND PHƯỜNG THÁI HỌC
                                                                       CHỦ TỊCH
                                               

                                                                      
                                                                     Dương Văn Chiên
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