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KẾ HOẠCH 

Triển khai "Ngày pháp luật 

 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ban Dân tộc xây dựng Kế 

hoạch thực hiện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày pháp luật 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 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; qua đó, 

góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời 

sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ban 

Dân tộc. 

 - Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự đồng thuận, thống nhất 

cao của toàn thể công chức, đảng viên, người lao động để thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan; phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong học tập, tìm 

hiểu, nghiên cứu pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của công chức, người 

lao động vào các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, giáo dục sâu rộng tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

2. Yêu cầu 

- Ngày Pháp luật phải được triển khai đến toàn thể công chức, đảng viên, 

người lao động trong toàn cơ quan. Đôn đốc việc triển khai trên địa bàn vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn và phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu 

quả và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Việc triển khai Ngày Pháp luật phải gắn với triển khai các nhiệm vụ 

chuyên môn, hoạt động của các đoàn thể, quần chúng trong cơ quan đảm bảo 

thiết thực và hiệu quả. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Chủ đề: Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2021; cùng các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nỗ 

lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai 

toàn diện các lĩnh vực công tác, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy lùi 

đại dịch Covid-19, thúc đẩy kinh tế kinh tế - xã hội phát triển.  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền   

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Dân tộc lựa 

chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2021: 

(1) Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực 

hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

(2) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách 

nhiệm của mỗi công chức, người lao động. 

(3) Công chức, người lao động thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, năng động và hiệu quả.  

3. Nội dung triển khai  

- Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt 

Nam; quán triệt vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước 

và đời sống xã hội; các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời 

sống của Nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; giáo dục 

công chức, người lao động ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo 

vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; vận động mọi người nghiêm 

chỉnh chấp hành pháp luật…  

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội 

dung các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2021; những vấn đề dư 

luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nổi 

cộm trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách 

hành chính, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý 

vi phạm hành chính; phòng, chống dịch bệnh Covid-19… 

4. Hình thức triển khai  

4.1. Tổ chức truyền thông rộng rãi chính sách pháp luật nhân Ngày pháp luật 

Việt Nam  trên Trang thông tin điện tử cơ quan, lồng ghép thông qua các hoạt động 

chuyên môn, qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, qua các hội nghị  tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021  

4.2. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại cổng, 

khuôn viên cơ quan theo nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật 

năm 2021 nêu trên. 
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4.3. Phối hợp với Sở Tư pháp tham dự triển khai Hội nghị quán triệt, triển 

khai văn bản pháp luật mới và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ 

án tham nhũng.  

5. Thời gian thực hiện  

Các hoạt động Ngày pháp luật năm 2021 được tổ chức thường xuyên 

trong cả năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2021, cao điểm hưởng ứng 

Ngày pháp luật từ 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Chính sách và Tuyên truyền phối hợp với Văn phòng ban tham 

mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và thực hiện báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Ngày pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2021. 

2. Văn phòng Ban đăng tải Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử cơ 

quan; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật theo quy định. 

3. Trưởng các phòng, các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Ban Dân tộc 

chịu trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể công chức, đoàn viên, hội 

viên để thực hiện nhằm đảm bảo thực thi tốt pháp luật trong thi hành công vụ và 

cuộc sống./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trưởng các phòng chuyên môn BDT (t/h); 

- Trưởng các đoàn thể cơ quan BDT (t/h); 

- Đăng Website Ban;                                                           

- Lưu VT, CSTT. 

 

   KT. TRƯỞNG BAN 

    PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 

    Cầm Bá Tường 

 


		tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
	2021-10-05T14:55:46+0700


		2021-10-05T15:24:48+0700


		2021-10-05T15:25:15+0700


		bdt@thanhhoa.gov.vn
	2021-10-05T15:25:38+0700




