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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3272/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại cơ quan, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý 

và phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức 

thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 

- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2021 tại cơ quan (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật), phát huy 

tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển 

biển căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, 

người lao động cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm 

của từng công chức và từng phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển khai, hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021. 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng 

điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều 

kiện thực tế của từng phòng thuộc Sở. 

- Bám sát các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 theo quy định. 

III. Nội dung, hình thức, thời gian và khẩu hiệu thực hiện 

1. Nội dung:  

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021 cần chú trọng phổ biến theo quy định của 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các phòng thuộc Sở cần tập trung phổ biến 
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đến công chức những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành 

chính, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19... Kịp thời phản ánh, lan 

tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và 

bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 

hoặc, góp phần củng cổ niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp 

luật. 

2. Hình thức  

 Căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong 

từng giai đoạn, các phòng thuộc Sở chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức 

hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả, 

thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó: chú trọng 

đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có 

sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội 

hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như:  

- Tăng cường phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở; 

qua Kế hoạch PBGDPL Quí/năm của Sở, qua phần mềm Văn bản Đến-Đi 

Ioffice; qua các cuộc họp, hội nghị, giao ban, qua sinh hoạt của các tổ chức 

đoàn thể… đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đúng quy định pháp 

luật. 

- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19 theo quy định; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”... 

 3. Khẩu hiệu:  

Khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 

tại Sở Tài chính: 

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”. 

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”. 

- “Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp góp phần thực hiện mục tiêu kiểm 

soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”. 

4. Thời gian:  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 tại cơ quan sẽ tổ 

chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó 02 tháng cao điểm là 

tháng 10 và tháng 11 năm 2021. Tuần lễ cao điểm từ ngày 01 tháng 11 

năm 2021 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021 (Sở tổ chức đăng tải khẩu hiệu 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên bảng điện tử) 
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 III. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Kế hoạch đã ban hành, đề nghị công chức, người lao động Sở Tài 

chính nắm rõ nội dung để tổ chức triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam hiệu quả, thiết thực, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.  

- Phòng Tài chính doanh nghiệp (bộ phận tin học) đăng tải Kế hoạch và 

đưa tin bài liên quan đến nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên 

Trang thông tin điện tử của Sở đúng quy định pháp luật hiện hành.  

- Văn phòng Sở phối hợp Phòng Tài chính doanh nghiệp (bộ phận tin học) 

thực hiện đăng tải khẩu hiệu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam đúng với 

hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Kế hoạch Sở Tài chính đã ban hành. 

Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND 

tỉnh (qua Sở Tư pháp) đúng quy định.  

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của 

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

U Thị Thanh 

 

 


		2021-10-20T16:03:44+0700


		2021-10-21T07:54:21+0700


		2021-10-21T07:57:50+0700


		2021-10-21T07:57:50+0700


		2021-10-21T07:57:50+0700


		2021-10-21T07:57:50+0700


		2021-10-21T07:57:50+0700




