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KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Kế
hoạch số 3701/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp
luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể công chức và người lao động về
mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng
ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích
và nghĩa vụ của công chức, người lao động.
- Phát huy tính tích cực trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức
và người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến giáo
dục pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành
và thi hành pháp luật.
- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tăng cường sự hiểu biết pháp
luật, nâng cao văn hóa pháp lý, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm của Ngành.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc
làm cụ thể, thường xuyên, nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân
thủ, chấp hành pháp luật; tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân.
- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám
sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020, nhất là triển
khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư
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về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Đề án “Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.
- Phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với
điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương; khắc
phục hạn chế, bất cập để thu hút công chức và người lao động tích cực tham gia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật
Việt Nam; tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là
nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020; các
văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các dự thảo chính sách,
quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những
vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã
hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính;
lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ
môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ,
phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới,
hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết
tham gia là thành viên có liên quan, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết
với các quốc gia, khu vực…
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; phê phán, đấu
tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức
trách nhiệm của công chức và người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập
pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân
của công chức và người lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý nhà nước.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật; thực hiện nghiêm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Hình thức
- Tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật, hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật
Việt Nam năm 2020 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, hoặc lồng ghép tổ chức
hưởng ứng thông qua các cuộc họp, hội nghị nhưng đảm bảo tuyệt đối an toàn
trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
phát động và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật;
- Các hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Cục Thống kê Kon Tum.
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- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc tổ chức ngày pháp luật
năm 2020 tại cơ quan; cung cấp tài liệu đến công chức và người lao động tại các
đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
III. THỜI GIAN, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Thời gian
- Các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức thường xuyên,
liên tục trong cả năm; tập trung cao điểm từ nay đến ngày 15/11/2020.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Thanh tra Thống kê
- Căn cứ Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các Phòng để tham mưu Lãnh
đạo Cục tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 lồng ghép phổ biến pháp luật trong các
cuộc họp, Hội nghị của Ngành Thống kê tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện Kế hoạch.
- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 trong Báo
cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục Thống kê tỉnh năm 2020
gửi về Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum trước ngày 15/11/2020.
2. Phòng Thống kê Tổng hợp
- Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh kế hoạch này.
- Tuyên truyền qua bảng điện tử LED của Cục Thống kê tỉnh, từ nay đến
ngày 15/11/2020.
Đề nghị các Phòng thuộc Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện,
thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện đúng theo quy
định./.
Nơi nhận:
KT. CỤC TRƯỞNG
- Sở Tư pháp tỉnh;
PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc cơ quan Cục;
- CCTK các huyện, thành phố;
- Website CTK Kon Tum;
- Lưu: VT, TTra.
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