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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11)  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 
 

 

Thực hiện Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 

260/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022;  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2142/TTr-STP ngày 

20/9/2022; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật 

Việt Nam) trên địa bàn tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

a) Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết 

thực, hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên; qua đó, tôn vinh, khẳng định vị 

trí, vai trò và tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Tạo sự đồng thuận vào các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

b) Gắn với việc triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 

dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIV và các văn bản 

pháp luật mới ban hành. 

2. Yêu cầu 

 a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09-11) năm 

2022 là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị căn cứ 

điều kiện thực tế chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật; đồng 

thời, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 

31/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền 
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thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh. 

b) Các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội 

dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Gắn trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU VÀ THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

1. Nội dung 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09-11), các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng 

hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - 

xã hội; đồng thời, để Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2022 đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả, tinh thần thượng tôn pháp luật trong 

Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIV; 

Hiến pháp năm 2013; các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính, 

cải cách Tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thi hành pháp luật. Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua có 

hiệu lực năm 2021, năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh đang được xã 

hội quan tâm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... 

b) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 18/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở 

cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 

730/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào 

thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

c) Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nêu 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thi hành pháp luật; nhất là mô 

hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, 

đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học 

tập pháp luật. 
 

2. Hình thức 

Các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, 

địa phương như: 
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Tổ chức các Cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hoá); 

lồng ghép trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; phổ biến trên các phương 

tiện truyền thông; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; 

tuyên truyền trực quan bằng áp phích, băng rôn, cờ phướn tại cơ quan, trên các trục 

đường chính…tạo sự lan toả để mỗi Sở, ban, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế; 

các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên 

truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam (có thể tham khảo và sử dụng một số 

khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp từ ngày 01/10/2022). 

4. Thời gian thực hiện  

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường 

xuyên, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong 02 tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11) 

năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm 

vụ, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong cơ quan, đơn vị 

với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo thời gian, thời lượng các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2022. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết 

thực. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, 

Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam trong cơ quan mình và đến các tổ chức thành viên; vận động đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nội dung và hình thức tuyên 

truyền trực quan sinh động bằng băng rôn, khẩu hiệu phù hợp để hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam theo Kế hoạch này. 

6. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động này lồng ghép trong Báo 

cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng  hợp, 

báo cáo Bộ Tư pháp. 
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7. Giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh) theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu 

quả, chất lượng (đây là một trong các tiêu chí để bình xét khen thưởng theo Kế 

hoạch số 730/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

Quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);                                

- Thường trực: Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, CV, HC-QT; 

- Lưu VT, TCDNC. VTTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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