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Hưởng ứng Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BTP  

Ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III; 

- Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo 

chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp 

luật trong thực thi công vụ của toàn ngành tư pháp. 

2. Yêu cầu 

 - Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả bám 

sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và đất nước cũng như của địa phương; 

 - 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; 

 - Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục hạn chế để thu 

hút sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức, viên chức và người lao động. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với học tập, 

quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, 

pháp lệnh mới ban hành 

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề 

Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước 

pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải 

cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân 

theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành 

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và 

nhiệm vụ của đơn vị trong triển khai Ngày Pháp luật; lựa chọn nội dung, hình 

thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị. 

b) Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, quán triệt, hướng 

dẫn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật năm                 
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2016 trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; khuyến khích, phát động phong 

trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật gắn với các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

19/7/2016; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

- Nội dung các hoạt động:  

+ Lồng ghép quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII, các luật, pháp 

lệnh mới ban hành với hưởng ứng Ngày Pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ chính trị; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với 

quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới liên quan đến phạm vi 

quản lý của đơn vị, của Bộ Tư pháp như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Bộ luật dân sự, Luật tiếp cận thông tin…;  

+ Công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp gương mẫu, tự giác 

tự học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; tuân thủ, chấp hành và 

thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề 

xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận 

động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật; 

+ Động viên, khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm 

hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, 

người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ bằng các hình thức phù hợp; 

+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016. 

1.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao 

điểm cho viên chức, giáo viên, sinh viên, học viên các nhà trường thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 

- Nội dung hoạt động: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; 

phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh công tác xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp 

luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác phù hợp với tính chất 

của cơ quan, đơn vị, tập trung tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Bộ luật dân sự, Luật tiếp cận thông tin trong toàn thể viên chức, giảng viên, 

sinh viên, học viên các nhà trường. 

- Đơn vị thực hiện: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường 

Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Từ 07/11/2016-12/11/2016. 

1.4. Tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện về cơ sở để tư vấn pháp luật 

miễn phí cho nhân dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn             
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miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư 

pháp, Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh các nhà trường trực thuộc Bộ Tư pháp 

(Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường Trung cấp Luật) và 

một số đơn vị thuộc Bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2016. 

 1.5. Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới được thông qua 

năm 2015-2016 cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng các văn 

bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, trọng tâm là Bộ luật dân sự, 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp cận thông tin và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

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

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; 

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Báo Pháp luật 

Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2016. 

1.6. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề 

mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2016 và 2017 để định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội 

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng, Báo Pháp 

luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-12/2016. 

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật và 

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III cho nhân dân 

2.1. Truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn 

quốc lần thứ III (Hội thi) trên các phương tiện thông tin đại chúng 

a) Xây dựng, phối hợp tổ chức đăng tải các bài viết, bài phát biểu của Lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học về Ngày Pháp luật và 

Hội thi trên Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt 

Nam, Báo Đại đoàn kết và một số cơ quan báo chí khác. 

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

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2016. 

b) Tổ chức phổ biến, truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi thông qua 

các phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm giao lưu, đưa tin, bài, clip thông điệp ngắn, tiểu 

phẩm pháp luật…trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân. 

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

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Văn phòng, Báo 

Pháp luật Việt Nam. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2016- 30/11/2016. 

c) Xây dựng phóng sự về Ngày Pháp luật và Hội thi để phát sóng, tuyên 

truyền rộng rãi cho nhân dân trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 

gắn với tổ chức Vòng chung khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc. 

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

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, 

Văn phòng. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/10/2016. 

d) Mở chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; khuyến khích cơ quan, 

đơn vị, cá nhân cập nhật thông tin, viết bài đăng tải tại chuyên mục. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10,11/2016. 

đ) Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc 

lần thứ III” trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số 

đặc biệt về Ngày Pháp luật năm 2016. 

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.  

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2016-30/11/2016.  

e) Tổ chức truyền thông về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp 

luật Việt Nam thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang 

mạng xã hội. 

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

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07-12/11/2016. 

2.2. Tổ chức Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả hưởng ứng, 

triển khai thực hiện mô hình Ngày Pháp luật hằng năm 
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a) Thành phần: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng; đại diện một số Bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương; Sở Tư pháp địa phương; các đơn vị thuộc Bộ; các chuyên gia 

pháp lý, nhà khoa học; một số cơ quan báo chí Trung ương và Bộ Tư pháp. 

b) Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 80 người. 

c) Nội dung Hội thảo: Đánh giá về các mô hình, cách làm hiệu quả; làm rõ 

thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hưởng ứng, triển khai mô hình Ngày Pháp luật trong thời gian tới. 

d) Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 ngày, từ ngày 07-12/11/2016. 

đ) Phân công thực hiện:  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan. 

2.3. Tổ chức ghi hình, sản xuất đĩa VCD “Các tiểu phẩm tham dự Hội thi 

Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III” để phát hành rộng rãi trong nhân dân 

trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; các đơn vị, tổ chức liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-11/2016. 

2.4. Truyền thông về Ngày Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn 

quốc trên các phương tiện trực quan như pa-nô, áp phích, cờ, phướn… 

a) Thiết kế mẫu các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn…về Ngày Pháp 

luật và Hội thi Hòa giải viên toàn quốc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư 

pháp để sử dụng thống nhất trong cả nước 

 - Đơn vị chủ trì: Văn phòng.  

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Công nghệ thông tin. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2016. 

b) Tổ chức treo mắc các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn… về Ngày 

Pháp luật và Hội thi Hòa giải viên toàn quốc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở 

của các đơn vị thuộc Bộ 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 02/11/2016. 

3. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III 

3.1. Tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi  

- Địa điểm: Tổ chức tại 03 khu vực: Khu vực I: Tại tỉnh Ninh Bình; Khu vực 

II: Tại thành phố Đà Nẵng; Khu vực III: Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ 

chức, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 08/10/2016. 

3.2. Tổ chức Vòng chung khảo Hội thi 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ 

chức, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt 

Nam, UBND, Sở Tư pháp các địa phương có đội tham gia dự thi vòng chung 

khảo; các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2016. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ 

quan Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị 

bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp. 

2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc 

thực hiện các hoạt động được phân công. 

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.            

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thành Long 

 

 


