
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  96 /KH-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày 29  tháng  10   năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 
 

Thực hiện Công văn số 756/UBND-NC ngày 16/8/2018 về việc triển khai Ngày 

pháp luật năm 2018 (09/11/2018). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện như sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) theo quy định của Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật và 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. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý 

thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, trở thành đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần 

Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định...mới ban hành, 

liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; 

góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, tạo sự chuyển biến và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 

2. Yêu cầu  

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy 

định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018” phải được thực hiện một 

cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, 

hình thức; phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.   

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018 VÀ CÁC KHẨU HIỆU 

TUYÊN TRUYỀN  

1. Chủ đề   

“Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức 

tuân  thủ  pháp  luật,  góp  phần  xây  dựng  Nhà  nước  liêm  chính,  hành  

động,  kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  

2. Khẩu hiệu  

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu 

Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; 
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- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;   

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;  

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ 

quyền dân chủ của Nhân dân”.   

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC  

1. Nội dung   

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội 

dung, tinh thần của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.  

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 

20/3/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; tập trung quán triệt, phổ biến các chính 

sách, pháp luật mới của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành và người dân như: Bộ luật hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật hình sự; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tố cáo; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật tiếp cận thông tin; Luật Du lịch 

2017; Luật Di sản văn hóa; Luật Điện ảnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và 

các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

1.3. Phổ biến các văn bản dưới Luật gồm: Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 

15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận 

thông tin; Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

1.4. Chủ động tuyền truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực 

ngành, lĩnh vực được giao quản lý, trong đó, tập trung phổ biến các văn bản liên 

quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của cán bộ CCVCLĐ; qua đó, để giáo 

dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng 

và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật. 

1.5. Tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày pháp luật, tại cơ quan, 

đơn vị; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 

Ngày pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp 

luật nói chung với nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân. 

2. Hình thức 

2.1. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, nhất là tăng 

cường đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền, khẩu hiệu cổ động trong tuần lễ cao điểm về 

Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử (website) của Sở. 

2.2. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, chủ đề Ngày Pháp luật bằng băng 

rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị trực thuộc 
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Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành 

phố và một số tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Ngoài các hình thức trên, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị có thể 

tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018” bằng các hình thức khác phù hợp 

với quy định của pháp luật như: hội nghị, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, tủ 

sách pháp luật..., kết hợp PBGDPL với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán 

triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

3. Thời gian tổ chức: Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2018” được tổ chức thực hiện trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung 

trong 02 tháng (tháng 10,11). Cao điểm từ ngày 02/11/2018 đến ngày 09/11/2018. 

IV. KINH PHÍ:  

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch của Sở được chi từ nguồn thường xuyên Văn phòng Sở.  

- Các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành phố sử dụng từ nguồn kinh phí 

thường xuyên được cấp năm 2018 cho các đơn vị theo đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức Pháp chế  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả 05 năm triển khai, cùng với báo cáo kết quả thực 

hiện Ngày pháp luật năm 2018 trước ngày 20/11/2018. 

2. Văn phòng Sở:  

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan từ ngày 

02/11/2018 đến ngày 09/11/2018.  

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở thực hiện đưa tin, bài về ý nghĩa 

Ngày Pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.   

3. Các đơn vị trực thuộc  

Trên cơ sở kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung trên. 

Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 

02/11/2018 đến ngày 09/11/2018. 

3.1. Trung tâm Văn hóa tỉnh  

Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với công 

tác PBGDPL trong các đợt tuyên truyền cao điểm của tỉnh. Hướng dẫn chỉ đạo 11 

đội Thông tin lưu động tuyên truyền Ngày pháp luật có hiệu quả. Duy trì, hướng 

dẫn các câu lạc bộ, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ để tuyên truyền PBGDPL. 

3.2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

Hướng dẫn, chỉ đạo các Đội chiếu bóng lưu động tuyên truyền trước buổi chiếu 

về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tập trung tuyên 

truyền về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các dân tộc ít người. 
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4. Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố 

Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.   

5. Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành phố  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, 

chiếu bóng lưu động về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2018.  

- Phối hợp cùng các ban, ngành địa phương, các đồn biên phòng tổ chức tuyên 

truyền về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các xã 

vùng biên giới, địa bàn trọng điểm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Đề nghị các phòng, các đơn vị trực thuộc, 

Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, Trung tâm Văn hóa-Thể thao các 

huyện, thành phố chủ động triển khai có hiệu quả. Báo cáo kết quả 05 năm triển 

khai, cùng với báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 gửi về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức - pháp chế) trước ngày 15/11/2018. 

Bản mềm gửi vào địa chỉ Email: tochucphapchels@gmail.com./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư  pháp; 

- Lãnh đạo Sở;   (B/c) 

- Các phòng, Đơn vị trực thuộc; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, TP; 

- Ban biên tập trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TCPC(2b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(ĐÃ ký) 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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