
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 

1211/QĐ-BTP ngày 30/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 31/KH-

UBND của Chủ tịch UBND tỉnh  ngày 9/2/2021 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận  pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch 

UBND về Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật 

Phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ 

tịch UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Đảm bảo hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt 

pháp lý sôi nổi góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao trình độ pháp lý 

của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trên địa bàn trong thực thi có hiệu 

quả nhiệm vụ được giao và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Đồng thời qua hoạt động này đánh giá tinh thần, ý thức trách 

nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư 

pháp Thanh Hóa năm 2021. 

 3. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ, 

thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ 

quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương kịp thời triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:         /KH-STP Thanh Hóa, ngày       tháng 10 năm 2021 
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Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/10/2021. 

2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới và 

Kết luận của số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp 

tục cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp 

Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 

05-KL/TW 03/6/2021 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW 

(Khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy 

về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các luật 

mới (Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam) được Quốc 

Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng PBGDPL phối hợp với các đơn vị chuyên môn 

thuộc  Sở Tài nguyên và môi trường, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh để tham mưu thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 9/11/2021. 

3. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại cơ quan, 

và các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố 

-  Đơn vị thực hiện: Phòng PBGDPL phối hợp với UBND thành phố Thanh 

Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức treo 40 băng zôn, (pano, cờ phướn...), khẩu 

hiệu tuyên truyền ở các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021. 

4. Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trên Báo Thanh 

Hóa,  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên trang thông tin điện tử của 

Sở Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn  vị liên 

quan phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động của phòng, đơn vị. 

- Hình thức thực hiện: Sở Tư pháp gửi tài liệu để Báo, Đài đăng tải. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2021 và tháng 11 năm 2021, cao điểm 

hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam từ 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021.  

5. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giao tỉnh ủy triển khai 

các hoạt động 

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

- Hình thức: Tổ chức hội nghị; hoặc kiểm tra công tác PBGPL. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. 
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6. Chủ trì tham mưu và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan 

triển khai và tổ chức luyện tập cho các Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên 

pháp luật tham gia dự thi toàn quốc cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền 

viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng chống tham nhũng” do Bộ Tư 

pháp tổ chức.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng PBGDPL tham mưu triển khai. 

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

7. Tổ chức thi viết tìm hiểu Ngày pháp luật hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trong cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động ngành Tư pháp 

7.1 Đối tượng tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 

7.2 Hình thức thi: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia viết 01 Bài dự 

thi. 

7.3 Nội dung câu hỏi thi: Mỗi công chức, viên chức có thể lựa chọn một 

trong hai nội dung sau để tham gia dự thi. 

 - Đồng chí hãy nêu các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư pháp, qua đó phân tích làm rõ nội dung về chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của phòng, đơn vị nơi đồng chí công tác. Kết quả đạt được trong 

thời gian qua và những kiến nghị, đề xuất góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của 

phòng, đơn vị mình? 

 - Đồng chí hãy nêu mục đích, ý nghĩa về quy định "Ngày pháp luật Nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo đồng chí cần làm gì để tiếp tục thực 

hiện tốt và lan tỏa mục đích, ý nghĩa đó? 

7.4 Yêu cầu về bài dự thi 

a. Quy cách 

Bài dự thi tối thiểu 8 trang, tối đa không quá 50 trang, được trình bày trong 

khổ giấy A4; đóng lại thành quyển; lề trái: 3-3.5 cm; lề phải: 2 cm; lề trên: 2 cm; lề 

dưới: 2 cm; khoảng cách dòng: 17pt;  font chữ: Times New roman; đánh số trang 

theo thứ tự.  

Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu Ngày pháp luật hưởng ứng 

Ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2021; họ tên; ngày, tháng, năm 

sinh; giới tính; chức vụ; đơn vị công tác.  

b. Về Nội dung 

-   Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình 

thức. Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ 

ràng.  
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+ Trường hợp phát hiện mức độ tương đồng cao hơn mức cho phép (30%), bài 

dự thi đó sẽ bị trả lại cho người nộp và là cơ sở đánh giá nhận thức, ý thức của  cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

+ Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên 

tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ 

tục và các vi phạm pháp luật khác. 

+ Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải 

thưởng hoặc tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hoặc của 

Ngành. 

  Thời gian, tiến độ thực hiện.  

- Tổ chức phát động, vận động tham cuộc thi trong toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Tư pháp trước ngày 15/10/2021.  

- Bài dự thi nộp trực tiếp về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật) trước ngày 01/11/2021. 

- Tổ chức chấm thi: Từ  01/11/2021 đến ngày 06/11/2021 

Thành phần chấm thi, gồm:  

+ Đ/c Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác PBGPDL - Trưởng ban; 

+ Đ/c Phan Văn Đại, Trưởng phòng PBGDPL – Thành viên; 

+ Đ/c Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Trung tâm TGPL – Thành viên; 

+ Đ/c Kiều Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng PBGDPL – Thành viên; 

+ Đ/c Trần Thị Vân, Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Thành viên;  

+ Đ/c Dương Thi Vân, chuyên viên phòng PBGDPL – Thư ký. 

- Tổng kết và trao giải: Ngày 9/11/2021. 

Cơ cấu giải thưởng: gồm có  

* 10 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, cụ thể: 01 giải 

nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 4 giải khuyến khích 

Giá trị giải thưởng: 

Giải nhất: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải; 

Giải nhì: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng/giải; 

Giải ba: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải; 

Giải khuyến khích: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 300.000 

đồng/giải. 

* 02 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích trong tổ chức phát động, triển 

khai cuộc thi: 
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Căn cứ xác định giải thưởng tập thể, trên cơ sở các đơn vị có số lượng và 

chất lượng bài dự thi, thành tích trong tổ chức phát động, triển khai cuộc thi. 

Giải thưởng: Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải. 

 g. Tổ chức thực hiện:   

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chủ trì tham mưu giúp lãnh đạo Sở 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi, phát động tham gia 

Cuộc thi; xây dựng đáp án; tiếp nhận bài thi; tham mưu tổ chức chấm thi; tổng hợp 

báo cáo kết quả cuộc thi; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các 

phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi. 

- Văn phòng Sở: Phối hợp với phòng PBGDPL đảm bảo kinh phí và các điều 

kiện cần thiết tổ chức cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, thông tin về cuộc thi trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Tổ chức triển khai, phát động cán bộ, công 

chức, viên chức tại phòng, đơn vị mình tham gia cuộc thi. 

 8. Hình thức khác  

Ngoài các nội dung và hình thức nêu trên, tùy theo tình hình thực tiễn, các 

phòng, đơn vị, đoàn thể có thể triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 

2021 bằng các nội dung và hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị 

và quy định của pháp luật như: Tuyên truyền thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; 

Tuyên truyền thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra; thông qua việc chỉ đạo các 

tổ chức bổ trợ tư pháp.... 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước cấp cho công 

tác PBGDPL đầu năm 2021 (Có phụ lục kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Giao Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động Ngày pháp luật được 

giao tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc Sở Tư pháp, các đoàn thể thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo 

đúng tiến độ, chất lượng. 

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức có liên quan triển khai các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở  

Việc tham gia thi viết tìm hiểu Ngày pháp luật của các phòng, đơn vi là một 

trong nội dung để đánh giá tinh thần, ý thức trách nhiệm, mức độ hoàn thành 
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nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Yêu cầu Trưởng các phòng,  

thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị tích cực, tự giác tham gia 

các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật. 

Phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thực hiện tốt các 

nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Sở Tư 

pháp (qua phòng Phổ biến giáo dục pháp luật) để tổng hợp báo cáo chung đảm bảo 

tiến độ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, PBGDPL. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Bùi Đình Sơn 
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