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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: AàfX /KH-UBND Lộc Ninh, ngày c ĩ  4 thảng 9 năm 2018

KÉ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về 
việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2018; UBND huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện 
với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tiếp tục giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc 
làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản ý thức tự giác tuân thủ, 
chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, 
bảo vệ pháp luật, góp phân xây dựng xã hội dân chủ, công băng, văn minh.

2.Yêu cầu
Các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; 

huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã-hội; bám sát nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, cơ quan, trọng tâm là công tác phổ biến pháp luật, tổ 
chức thi hành pháp luật.

II. CHỦ ĐÈ, KHẨU HIỆU

1. Chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức chấp 

hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, 
sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công băng, văn minh.

2. Khẩu hiệu
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao và tình hình 

thực tế, các cơ quan, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ 
biến Ngày Pháp luật cho phù hợp như sau:

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thỉ hành và bảo vệ pháp ỉuật;
3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách 

nhiệm của mọi công dân;
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4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành 
động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

5. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học 
tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì 
một xã hội dân chủ, công bằng, vãn minh;

7. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luât nâng cao ỷ  thức tuân thủ, chấp 
hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân;

8. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp;

9. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn
mới;

10. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiêu, tiêu cực.

11. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Nội dung
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính 

trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

a. v ề  công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật:

- Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải 
cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích họp pháp của 
người dân và doanh nghiệp.

b. v ề  công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thống, 
phố biến các nội dung chính sách, quy định mới ban hành, mới có hiệu lực thi 
hành; tác động của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích họp pháp của người 
dân và doanh nghiệp; tu vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, 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 xã hội, 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 thủ tục 
hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp 
phần tháo gỡ khó khăn, vướng măc cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về việc ban hành 
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa 
phương, các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
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- Giáo dục ý thức và lợi ích của 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; xây dựng, nhân rộng, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong 
xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; 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 nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp 
hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân 
của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu 
cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm 
pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Hình thức
Tùy điều kiện thực tế của các cơ quan, địa phương có thể sử dụng các hình 

thức như:

- Tổ chức hoạt động mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết, 
đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép thông qua hội 
nghị, tọa đàm phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thiết thực 
hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với 
từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao 
năng lực xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng 
tháng...

- ứng  dụng công nghệ thông tin trong triển khai, ưu tiên hình thức trực tuyến 
thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tu- vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, 
cổng thông tin thông tin điện tử.

- Sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên 
mục phát thanh, truyên hình, đối thoại chính sách, định hướng dư luận.

- Treo băng rôn, pa-nô, áp phích, cờ trên tuyến đường giao thông chính, khu 
trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng...

- Tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả 
dân chủ tại cơ sở.

- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi 
hành và bảo vệ pháp luật; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân 
dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

3. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung vào 02 
tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ 
ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2018.
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IV. KINH PHÍ THựC HIỆN
Các cơ quan, địa phương sử dụng kinh phí đã được phân bổ năm 2018 cho cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện Ke hoạch này.

V. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp: Là đầu mối tham mưu giúp ƯBND huyện tổ chức, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra (có thể kiểm tra đột xuất) và đánh giá việc triển khai thực 
hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan, ƯBND các xã 
tổ chức tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho nhân dân (tại 01 đến 02 xã), treo 01 pa 
nô khổ lớn tại khu vực trung tâm huyện, trang bị từ 01-02 tủ sách pháp luật cho 
các ấp.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa 
bàn huyện tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội 
dung, hình thức phù hợp.

3. Phòng Văn hóa- Thông tin: Tăng cường thời lượng phổ biến về Ngày 
Pháp luật.

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ tình hình thực tế tại 
đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù họp đê triên khai thực hiện Ngày pháp 
luật có hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị treo 01 băng rôn hưởng ứng tại trụ sở làm 
việc.

5. Đe nghị ƯBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:
hướng dẫn, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp 
luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho Nhân dân.

6. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội 
dung và hình thức phù hợp với địa phương. Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật theo 
quy định và treo 01 băng rôn hưởng ứng tại trụ sở làm việc.

7. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết 
quả thực hiện gửi UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) chậm nhất ngày 
15/11/2018 để tổng họp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Nhận được Kế hoạch này, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiến.ỊẬ_

Nơi nhận:
- UBND tỉnh BP;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT. HĐND và các Ban của HĐND huyện;
- CT, các P.CT UBND huyện;
- ủy ban MTTQ huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành trong huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.


