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CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM
Dc Lp — Ti1 Do — Hanh Phtic
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To chtrc thurc hiçn Ngay phap 1ut hang thang nam 2021
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Can c.r Luat Pho bien, giao diic phap luat ngay 20/06/2012, Ngh dnh
28/2013/ND-CP ngày 04/04/20 13 cüa Chinh Phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mOt sO
dieu va bin pháp thi hành Lut Phô biên, giáo diic pháp 1ut; Chi thj so
04/2010/CT-UBND ngày 22/10/20 10 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh Ducing ye
vic to chirc th1rc hin "Ngày pháp lut" trên dja bàn tinh BInh Ducing và Kê hoach
tuyên truyén, phô biên pháp luât nàm 2021 cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch. Sâ
Van hóa, The thao va Du ljch xây drng K hoach thirc hin "Ngày pháp lu.t" nàm
2021 nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
- Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua Chi thj s6 04/2010/CT-UBND
ngây 22/10/20 10 cüa Uy ban nhân dan tinh Binh Duong v vic to chüc thrc hin
"Ngày pháp lu.t" trên dja bàn tinh BInh Dircing.
- Phát huy tInh tIch circ, thói quen, tr giác trong h9c t.p, tim hiêu pháp lut
cüa cong chrc, viên chirc, nguii lao dng; nâng cao thüc trách nhim trongthirc
thicongviçc, tao chuyen bien can ban trong y thi.rc tuan thu, chap hanh va bao vç
Hien phap, phap luat, bao dam sir gan ket vm cong tac xay drng, thi hanh va bao vç
pháp lut
- "Ngay pháp lut" hang tháng phâi duqc t chirc thrc hin djnh kr thuông
xuyên, nghiêm tüc; bang nhiêu hInh thüc da dng, phong phü và nOi dung sinh boat
phü hqp, thiêt thrc, có hiu qua.
- Trng dim t6 chüc cac hoat dung huâng rng Ngày Pháp lut rnthc Cong
hôa xA hi chü nghia Vit Nam (ngày 09 thang 11) gop phân nâng cao nhn thüc
cüa cong chüc, viOn chüc vàngui lao dng thuOc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch
ye miic thch, y nghia cua Ngay Phap luat.
II. NO! DUNG TRIEN KIIAI THC H!N
1. Di ttrç'ng
D& tuclng thirc hin "Ngày pháp lu.t" hang tháng là toàn th can bO, cOng
chuc, vien chixc va ngixoi lao dQng cua So Van hoa, The thao va Du lch.
2. Thoi gian, dja dim t1 chtrc
- ThYi gian: "Ngày pháp 1ut" ducyc t chüc dnh kS' thu?ing xuyên vào ngày
05 dn 10 hang tháng, vâi thi lucing trong khoâng tü 30 phüt dn6O phüt hoccó
the dài hon tuy nOi dung hang tháng. Tru?ng hçrp "Ngày pháp lut" tràng vào ngày
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nghi, ngày i ngày tt, ngày nghi bi theo quy djth ciia pháp 1u.t thI duçic t6 chüc
vào ngày lam vic lien kê sau do.
- Dja dim: Hi trithng Si Van boa, Th thao va Du ljch và tai các don vj
trçrc thuc Sâ.
3. IIinh thfrc, ni dung t chfrc
- "Ngày pháp lust" duoc lila chon t chüc duâi nhiu hInh thüc nhu hOi nghj,
giao ban, thi tim hiu, trén trang website cüa S&, b&ng hInh ânh trirc quan kern ni
dung (infographic)...phü hcp v&i tInh hInh co quan, dcmvj tp trung nhcing nOi
dung trç)ng tam, ngan gun, de hieu, tao khong kin trao doi, thao luan nham giup
cong chirc, viên chüc và ngui lao dung tiêp can, hiêu thông nhât cac quy djnh cüa
pháp lut.
- Ni dung sirih hoat trong "Ngày pháp lu.t" nam 2021 tp trung vao nMng
vn ban ban hành nm 2020, nam 2021, nhUng vn bàn khac có lien quan thi& thirc
dn linh vrc cong tác chuyên môn, ch dO, chInh sách cUa cong ehüc, viên chüc,
nguii lao dung nhix: Lut Cu trü 2020; Lut Xuât cãnh, thp cãnh cüa cong dan
Vit Nam 2019; Bô Lut lao dOng 2019; Lut Thanh niên 2020; Lut To cáo; Lut
Khiêu nai; Lut PhOng, chong tham thting; Lust Bâo v bi mt nhà nuâc; Lut Tiêp
cn thông tin, Lust PhOng cháy va chUa cháy. . .và các van ban quy phani pháp lut
trong linh vrc van hóa, the thao và du ljch mri ban hành.
- Dc bit là trin khai cOng tác câi each hành chInh nói chung và thu tic
hành chinh noi riêng nham day manh nhn thirc cüa cong chüc, viên chüc ye trách
nhim trong cong tác tham mini.
- T chüc các hoat dOng huO'ng üng Ngày Pháp 1ut nuc COng hôa xä hOi
chü nghTa Vit Nam ?/'h1'021 bang hOi thi tIm hiêu các quy djnh pháp lut cO lien
quan den hnh vrc cong tac, cong tac cai each bath chrnh va nhung quy dinh ye
phong, chong tham nhung.
NOi dung sinh boat cii the trong tirng "Ngày pháp lut" hàngtháng do phong
To chuc - Phap che phoi hqp cac phong chuyen mon tham mu'u Lath dao Sci th%rc
hin theo ljch phãn cong djnh k' hang tháng.
Trong qua trInh thtc hin neu Co thay ddi ni dung trong tháng, các phông
chuyen mon bao cqo Ban Giam doc quyet djnli.
4. Kinh phi to chtrc
Kinh phI t churc thirc hin "Ngay pháp lut" di.rqc sü ding tr ngun kinh phi
phic vi cOng tác tuyên truyên, phô biên pháp lut tbeo quy djth.
Ill. PHAN CONG TRACH NHIM TO CHI5C THC HIN
1. Trách nhim Thu trtrOng các phông chuyên môn, don vj trtrc thuOc S&
Các phông chuyên mon dáng k nOi dung trin khai cüa các tháng gui v
PhOng To chirc — Pháp chê và chun bj nOi dung, trrc tip thrc hin vic pM bin
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vn ban pháp 1ut trong "Ngày pháp lut" cüa tháng theo ljch duçrc ban hành kern
theo ké hoach.
Co trách nhim quán trit, nhc nhô, sp xp cong vic d cong chüc, viên
chüc va ngi.thi lao. dng ph6i hçip th%rc hin và tham gia dy dü các bu& sinh hot
"Ngay pháp 1ut" theo Kê hoch nay.
Các don vj sr nghip trirc thuOc S cn cü vào K hoach nay trin khai th%rc
hin "Ngày Pháp 1ut" hang tháng cho viên chirc, ngu1i lao dng phü hqp vOi tInh
hinh cüa don vj mInh và djnh k' báo cáo 6 tháng (ngày 01/6), näm (12/11) gri ye
S& thông qua phông To chüc — Pháp ch dê tong hcrp kêt qua và báo cáo giri S& Tx
pháp.
2. Phông Ti chfrc - Pháp ch cO trách nhim
Ph& hqp cac phông chuyên mon tham rnuu v ni dung chi.rong trInh cth
hang thang va phoi hçip sap xep lch tnen khai thong qua Ban Giam doc So. Chu tn
phoi hp voi cac phong, don v trrc thuçc trien khai h9l thi tim hieu phap 1ut, cac
ni dung theo chi do cüa Uy ban than dan tinh trong tháng cao dim hu&ng üng
Ngày pháp lut Vit Nam 9/11.
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Phoi hcip vm cac don v trirc thuQe So trong qua tnnh thirc hiçn Ke hoach
nay.
Ngbiên cüu tham mixu LAnh dao Si dua vic thc hin "Ngày pháp lut" tr&
thành mt trong các ni dung xét thi dua dôi vOi phOng, don vj trirc thuc và cong
chüc, vién chüc trong nãm 2021.
3. Van phông SO'
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Cotrach nhiçm chung trong cong tac chuan bhcn truong, am thanh, anh
sang... de ho trçi trien khai nçi dung Ngay phap luat hang thang do cac phong
chuyên mon thirc hin.
4. Phông K hotch - Tài chInh
Dr toán kinh phI d thirc hin "Ngày pháp lu.t" hang tháng theo quy djnh.
Trén day là K hoach t6 chüc thirc hin "Ngày pháp 1u.t" hang tháng narn
2021 cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Duong. S& Van hOa, The thao
và Du ljchyêu cu toan th cong chüc, vien chüc và nguM lao dng cáa các phOng
chuyen mon, don vl sir ngliiep trrc thu9c So ngluem tue thc hiçn Ke hoch nay.
Trong qua trInh triên khai th%rc hin có gI khó khn, vuâng mac dê ngh các phOng,
don vi trirc thuOc phãn ánh v S& thông qua Phông T chüc - Pháp chê dê có huOng
dn kjp thOri hoc tong hqp báo cáo Lãnh dao So xem xét, quyêt djnh./j
No'inhân:
- S& Tu pháp BD (thay b/c);
- Ban Giám doe So;
- Các phông, don vj trrc thuc SO;
-Ltru:VT,L.
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LICH PHAN
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(Kern theJ

EN KHAI CAC VAN BAN QUY PH4M PHAP
LU4T" HANG THANG NAM 2021
KH-SVHTTDL ngàytháng&nám 2021
hóa, The thao và Duljch)

Tháng

Hinhthu'c

Triên khai Luât B,u cü dai biêu
uôc hOi và di biêu HDND; các vn
Thang an chi do tuyên truyn cüa tinh v
Hi nghi
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âu cir dai biêu Quôc hi khóa XV
a di biêu HDND các cap nhim k'
021-2026
Nghj djnh 136/2020/ND-CP ngày
24/11/2020 cüa ChInh phü quy djnh
Tháng chi tiêt mt sO diêu va bin pháp thi
4 hãnh L4t Phông cháy và chta cháy Hi nghj
và Lust sCra dôi, bô sung mt so diêu
cüa Lut Phong cháy và chUa cháy.

Phôngthtrc
hien

Phôi h9p

To chi'rc - pháp Các phOng, dcrn vi
chê
tnrc thuôc

Van phông

Các phông, dcm vj
trijc thuOc

Kê hoach Tài
chfnh

Các phOng, dyn vi
tr%rc thuOc

Hi nghj

PhOng TCPC

Các phông chuyên
môn, dcm vi trirc
thuc

To cáo; Phong, ch6ng tham HOi nghj
hflng.
Thang ILuât Xut cãnh, nhâp cánh cüa cong
dan Vit Nam 2019; Lut Cu trü HOi nghj
2020

ThanhtraSô

TCPC, Van phông

Tháng Trin khai Lut Ngân sãch và các
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quy djnh ye tãi chInh

Tháng Quy djnh ye tuyên ding, sü
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dung và quãn 1 CCVC

HOi nghj

Thang Nhn quy djnh pháp 1ut v Khiu

Tháng Trin khai cong tác QLNN v biu
H91ngh
9 dik ngh thuât
Tháng
Luat Thanh niên näm 2020
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T6 chIrc - Pháp Các phông chuyên
ché
mon
Phông
QLVH&GD

Các phông, dcin vj
tivc thuc

Ni dung
và hInh ánh DoAn ca sâ S
(Infographi
VH1TDL
c)

Phông TCPC,
Các phông chuyên
môn, dcm v triic
thuOc

T chirc các hot &ng huâng img

Thang gay pháp 1ut Vit Nam 9/11 (Thi
11 Im hiêu cong tác CCHC và các Hi thi

T chirc - Pháp Các phông, dcin vj
chê
tr?c thuôc

QPPL)
uôi näm thirc hiên nhiu báo cáo,
Tháng ây dirng các k hoch cho näm tài CCVCtr Các phông chuyên
tIm hiêu
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en can b, Cong chirc, viên chIrc tier
môn, dorn vj
van ban
ghiên cru van ban

