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Ninh Bình, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 05/STP-HĐPH ngày 17/8/2021 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2021; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, thực hiện 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt 

Nam) năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, thực hiện Ngày 

Pháp luật Việt Nam trong cơ quan Sở Tư pháp; qua đó thể hiện vai trò tiền phong, 

gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong 

tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp 

luật. 

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị trên các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn 

của đất nước, của ngành Tư pháp trong năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn việc 

thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiệm vụ chính trị của ngành. Bảo đảm 

các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

- Xác định nội dung, thời gian tiến độ hoàn thành công việc, sự phối hợp của 

các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật 

Việt Nam.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban 

hành văn bản hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật (Ban Thư ký Hội đồng 

phối hợp tỉnh) xây dựng dự thảo, tham mưu Lãnh đạo Sở trình Hội đồng phối hợp 

tỉnh ban hành. 

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh; Hội đồng phối hợp 

cấp huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8, 9/2021.  
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2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2021 tại cơ quan Sở 

Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở quán triệt, phổ biến tới 

công chức, viên chức, người lao động về chủ đề, khẩu hiệu, nội dung, hình thức, 

nhiệm vụ triển khai hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021 gắn với nhiệm 

vụ chuyên môn của từng đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2021. 

(Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được đăng tải tại Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình: 
http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/; Trang thông tin điện tử Sở Tư 
pháp: http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/) 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2021 tại cơ quan  

3.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

a) Đăng tải hướng dẫn về Ngày pháp luật Việt Nam của Bộ Tư pháp, Hội 
đồng phối hợp tỉnh trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2021. 

b) Xây dựng, cập nhật, đăng tải tin, bài trên chuyên mục “Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Trang thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2021. 

3.2. Biên soạn và cấp phát tài liệu truyền thông về Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2021 

a) Biên tập, in ấn và cấp phát tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật tham mưu Lãnh đạo 

Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021. 

b) Tổ chức căng treo băng rôn, pano, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp 
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luật tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật từ ngày 

01/11-15/11/2021. 

3.3. Tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 

gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật (nếu có) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật tham mưu Lãnh đạo 

Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021. 

3.4. Tích cực hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam khác do 

Bộ Tư pháp phát động 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật  chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện 

Kế hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.  

2. Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

3. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án số 

14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật 

của các đơn vị.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị các phòng, trung tâm báo cáo về Lãnh đạo Sở (qua Phòng Phổ biến -

Giáo dục pháp luật) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh;    để báo cáo 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;   để t/h 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 
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