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KẾ HOẠCH
Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trên địa bàn phường An Hải Đông năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND quận
Sơn Trà về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn quận Sơn Trà
năm 2019. UBND phường An Hải Đông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
Ngày Pháp luật trên địa bàn phường với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ ĐỀ

1. Mục đích
a) Nhằm tổ chức triển khai thực hiện ngày Pháp luật đồng bộ và hiệu quả;
tuyên truyền sâu rộng tinh thần và nội dung ngày Pháp luật đến các tầng lớp nhân
dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường; nâng cao
ý thức tôn trọng và chấp hành Pháp luật; bảo đảm tuân thủ và chấp hành nghiêm
chỉnh; rà soát, kịp thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các
văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các bộ luật hiện nay;
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai
thi hành pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả góp
phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác PBGDPL;
c) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các hội đoàn thể trong việc
tiến hành các hoạt động triển khai thi hành pháp luật trên địa bàn phường. Nhằm
tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ,
chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo
vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa.
2. Yêu cầu
a) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù
hợp với điều kiện đặc thù tại các khu dân cư trên địa bàn phường với tinh thần
có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.
b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trên địa bàn
phường trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

c) Tăng cường trách nhiệm của các trưởng đầu ngành trong việc triển khai
thực hiện ngày Pháp luật.
II. NỘI DUNG TRIỄN KHAI

1. Chủ đề: “Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật
trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã
hội”.
2. Khẩu hiệu: “Nhân dân và cán bộ phường An Hải Đông tích cực tìm hiểu
pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân !”.
3. Nội dung, hình thức, thời gian
a) Nội dung
+ Tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp
luật và tuyên truyền về Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cho toàn
thể cán bộ công chức, viên chức, các đồng chí là cấp ủy chi bộ, trưởng ban công
tác mặt trận, tổ dân phố, tổ hòa giải, chi hội trưởng các hội đoàn thể tại khu dân
cư.
+ Chú trọng tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những
điểm mới của các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung tuyên
truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,
khởi nghiệp, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và các luật có liên
quan đến đời sống thiết thực như: Luật Hộ tịch; Luật hôn nhân và gia đình; Luật
căn cước công dân; Luật Doanh nghiệp; Luật Thông tin; Luật An toàn, vệ sinh
lao động; Luật bảo hiểm xã hội… và các quy định mới ban hành có liên quan
trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thi hành pháp
luật; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng
của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí,
khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống
cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, bạo
lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã
hội.
+ Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách tư
pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
nhà nước, góp phần tháo dỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh
doanh; Tăng cường theo dõi thị hành pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm
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hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính
sách, chủ yếu là những vấn đề có liên quan đến thực tiễn đời sống của người
dân.
+ Chú trọng ý thức và lợi ích việc tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật
gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương,
kỷ luật công vụ; tôn vinh gương người tốt việc tốt trong xây dựng và bảo vệ
pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã
hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và Nhân dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật;
siết chặc kỹ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ
nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.
b) Hình thức
+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của ngày Pháp
luật; các điểm mới và nội dung các Luật mới và sửa đổi có hiệu lực thi hành
năm 2019 trên hệ thống loa truyền thanh và cổng thông tin điện tử của phường
tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.
+ Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về ngày
Pháp luật năm 2019 như: Treo băng rôn tại cơ quan, các khu dân cư, các trường
học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường
+ Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam đến từng hộ
gia đình trên địa bàn phường.
c) Thời gian
+ Các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019 được tổ chức thực
hiện tập trung trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày
10/11/2019.
+ Chú trọng tuần lễ cao điểm: từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày
10/11/2019
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch chịu trách nhiệm về việc tham mưu cho
UBND phường thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm
2019 trên địa bàn phường và tổ chức triển khai sâu rộng trong nhân dân.
2. Đài Truyền thanh, Ban biên tập Website phường tổ chức đưa tin trên hệ
thống trang tin điện tử và loa truyền thanh của phường về tinh thần, nội dung
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của Ngày Pháp luật; bảo đảm thời lượng phát sóng, đưa tin về nội dung của
Ngày Pháp luật theo kế hoạch của UBND phường đã đề ra.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hướng dẫn các
thành viên Mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các hội, đoàn
thể mình về nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, bảo đảm cho mọi tầng lớp
nhân dân biết và cùng tham gia hưởng ứng.
4. Bộ phận Tài chính – Kế toán phường tham mưu và lập dự toán kinh phí
thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước giao trong năm 2019 về
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 trên
địa bàn phường An Hải Đông. Đề nghị các bộ phận và các Hội, đoàn thể có liên
quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp quận Sơn Trà;
- TT Đảng uỷ, HĐND phường;
- CT& các PCT.UBND phường;
- UBMT và các Hội đoàn thể;
- Lưu: VT, TP.
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