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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(09/11) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh
Tiền Giang về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 và Hướng dẫn số 267/HDHĐPH ngày 06/10/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp
luật về tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020,
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn
Hiến pháp, pháp luật.
- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành
pháp luật gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công chức, viên
chức và người lao động.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bảo đảm thiết thực, tiết
kiệm, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương; bảo đảm các điều
kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.
II. Chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền
1. Chủ đề
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị 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, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
2. Khẩu hiệu
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
III. Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện
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1. Nội dung và hình thức thực hiện
- Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của Sở.
- Treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc hưởng ứng ngày pháp
luật 09/11.
- Phát động công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi tìm
hiểu Bộ luật Lao động năm 2019; Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay
vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet.
- Thông qua “Ngày phổ biến văn bản pháp luật”, trong cuộc họp hàng
tháng của các phòng và đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung chính
sách pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về các luật mới như: Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật; các Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,…
+ Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 19/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ;
+ Công tác phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo;
+ Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm; công tác phòng
chống thiên tai,…
2. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên
tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 09/10/2020 đến ngày
09/11/2020.
3. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt
động, đưa lên website các văn bản tuyên truyền Ngày Pháp luật, văn bản quy
phạm pháp luật của ngành.
- Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện
theo đúng thời gian quy định và báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trong
báo cáo công tác PBGDPL năm 2020./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, VP (Thủy).

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Bon
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