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KẾ HOẠCH  

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016  

 

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa  

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 tại Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27 

tháng 7 năm 2016; 

Căn cứ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo  

Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (sau đây gọi là Ngày  

Pháp luật Việt Nam) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả theo 

đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, tiếp tục tôn vinh, 

khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự 

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

tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

- Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

5 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định,... quan trọng mới 

ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016, 2017, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, 

người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 
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- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách  

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối  

đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh  

hội nhập quốc tế. 

2. Yêu cầu 

- Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, có trọng 

tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng ngành, từng cấp, 

từng địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề 

cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân Thành phố. 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, 

thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức 

tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành 

và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức của các cơ quan,  

đơn vị bảo đảm sự phối hợp thống nhất, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị,  

địa phương để tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức đa dạng 

về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, bảo đảm hiệu quả  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Phát huy vai trò, thế mạnh của các cơ quan báo chí, qua đó, tạo điều kiện cho 

các tầng lớp Nhân dân tìm hiểu sâu rộng về Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những 

hình thức phù hợp. 

II. CHỦ THỂ THỰC HIỆN 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các thành viên của 

Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện. 

- Các đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố. 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn. 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc sự quản lý của 

Thành phố theo phân cấp. 
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- Các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc sự quản lý của Thành phố 

theo phân cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn Thành phố. 

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2016 VÀ CÁC 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Chủ đề năm 2016 và các khẩu hiệu tuyên truyền nêu tại Phụ lục đính kèm theo 

Kế hoạch này. Ngoài các khẩu hiệu tuyên truyền được nêu tại Phụ lục, căn cứ  

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các sở, ngành, đoàn thể 

Thành phố, các quận, huyện có thể xây dựng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề 

Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo sự đa dạng phong phú về nội dung tuyên truyền nhân 

Ngày Pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 trong thời gian từ 

ngày kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đến hết ngày 30 tháng 11 

năm 2016. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính của 

cơ quan, đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào tuần lễ từ 

ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016 (Tuần lễ Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh). 

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội  

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ  

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các luật, pháp lệnh mới được thông qua hoặc có hiệu lực 

năm 2016, 2017 (trọng tâm là tổ chức cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên 

quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như Bộ luật dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2017) và các văn bản có liên quan, Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật khí tượng thủy văn năm 2015, 

Luật điều ước quốc tế năm 2016, Luật trưng cầu ý dân năm 2015, Luật tố tụng hành 

chính năm 2015, Luật thống kê năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật an toàn thông tin mạng năm 2015, Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Luật thú y năm 2015…); chính sách trong dự thảo Luật dự kiến 
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trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2016, 2017; các quy định pháp 

luật có liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của 

Thành phố mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; nội dung của 

các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các vấn đề người 

dân và doanh nghiệp quan tâm như nhà ở, đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn vệ 

sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động, đầu tư, thuế, an toàn giao thông, 

hôn nhân và gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phòng, chống bạo lực 

gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống 

HIV/AIDS; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; thừa phát lại, trọng tài thương mại, cư trú; bình đẳng giới, 

quốc phòng - an ninh, nghĩa vụ quân sự,… 

2. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức thi hành 

đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

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

dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, khai thông, 

huy động mọi nguồn lực xã hội; 

3. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; 

xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; 

phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây 

dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, công chức, Nhân dân; thông qua 

công tác hòa giải ở cơ sở, giới thiệu rộng rãi về hoạt động cụ thể của tổ hòa giải và 

lực lượng hòa giải viên bằng các hình thức và biện pháp thích hợp nhằm nâng cao 

hơn nữa nhận thức của xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

4. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng và thực thi bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và bảo vệ pháp 

luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn 

kết cộng đồng. 

VI. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam trong “Ngày Pháp 

luật” hàng tháng, đặc biệt tập trung thời gian tháng 10, tháng 11 năm 2016.  
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Các hoạt động cụ thể: học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ 

biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các 

nội dung pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; tổ chức các 

hình thức thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức biên soạn tờ gấp, cấp phát tài liệu pháp luật; 

tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật; tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp 

luật hoặc tổ chức trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở; biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có thành tích 

trong xây dựng, thi hành, chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên 

địa bàn,... 

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các 

hình thức tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, 

phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả 

lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam, về Hiến 

pháp, pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền bằng phương pháp cổ động trực quan thông 

qua các hình thức hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet, cổng thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị, các bản tin, pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn, diễu 

hành xe loa, xe hoa trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, 

đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình 

ảnh, tài liệu về Ngày Pháp luật Việt Nam, về xây dựng và thực hiện pháp luật. 

3. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, 

sở, ban, ngành Thành phố, địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc biên soạn, phát 

hành tài liệu tuyên truyền thông qua các hình thức tờ gấp, tờ bướm, tài liệu hỏi đáp 

pháp luật,... về Hiến pháp năm 2013, về Ngày Pháp luật Việt Nam và các luật có liên 

quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân và các vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm. 

4. Tổ chức rà soát, đánh giá từ cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, 

thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình Ngày Pháp luật  

Việt Nam hiệu quả, thiết thực. 

Ngoài các hình thức nêu trên, tùy theo tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có thể triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 bằng các 

hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
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VII. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm chung 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ 

kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2016 tại cơ quan, đơn vị mình. 

2. Trách nhiệm cụ thể 

a) Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật Thành phố có trách nhiệm: 

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 cho Ủy ban nhân dân Thành phố trước 

ngày 30 tháng 11 năm 2016. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo 

Tuổi Trẻ, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phụ Nữ, Báo Khăn Quàng 

Đỏ, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố,…),…. phổ biến 

chuyên sâu các luật, pháp lệnh mới được thông qua và có hiệu lực trong năm 2016, 

2017; các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội của Thành phố mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng  

dư luận; nội dung của các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, các thỏa thuận 

quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công tác hòa giải ở cơ sở,… bằng hình 

thức phù hợp với điều kiện, tình hình, đặc điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Tọa đàm giới thiệu những điểm 

mới của Bộ luật dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và các văn bản có 

liên quan, về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự , 

chính trị và Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn,… 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức có hiệu quả Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các giải pháp thiết thực, phù hợp và phát động triển 

khai có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2016 - 2020 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 

- Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền thông qua các hình thức tờ gấp, 

tờ bướm, tài liệu hỏi đáp pháp luật,... về các nội dung đã nêu tại Mục V Kế hoạch 

này. 
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- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin Triển lãm 

Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan phát hành, treo băng rôn, pa-nô, 

áp phích,… tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 và Ngày Pháp luật Việt Nam tại các 

khu vực trung tâm trên địa bàn Thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông,  

Thành Đoàn, Sở Tài chính tổ chức có hiệu quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức 

pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2016 trên địa bàn Thành phố 

theo Kế hoạch liên tịch số 3025/KHLT-BTP-BGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2016 

của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây 

dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình Ngày Pháp luật 

Việt Nam hiệu quả, thiết thực (theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị). 

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan thông tin đại chúng, các đài, báo khác trên địa bàn Thành phố bằng hình thức, 

biện pháp thiết thực để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn Thành phố các nội dung nêu tại Mục V  

Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn,  

Sở Tài chính tổ chức hiệu quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành 

cho học sinh trung học phổ thông năm 2016 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch 

liên tịch số 3025/KHLT-BTP-BGD&ĐT. 

c) Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Thông tin  

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị 

có liên quan xây dựng các chương trình tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều 

hình thức qua hệ thống pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn cổ động về Ngày Pháp 

luật Việt Nam tại các khu vực trung tâm trên địa bàn Thành phố. 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan,  

đơn vị có liên quan tổ chức có hiệu quả Hội thi “Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 

2016” trên địa bàn Thành phố, tập trung tuyên truyền những quy định pháp luật liên 

quan đến người lao động, người sử dụng lao động, kết hợp tuyên truyền sâu rộng 

Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc 

thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế. 
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đ) Sở Nội vụ, các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự 

chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Thành phố đối với 

Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp 

luật, củng cố niềm tin của Nhân dân; phối hợp với Sở Tư pháp kịp thời đề xuất 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, 

điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

các mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam hiệu quả, thiết thực (theo đề nghị của các  

cơ quan, đơn vị). 

e) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Thành Đoàn phối hợp với Sở  

Tư pháp tổ chức hiệu quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho 

học sinh trung học phổ thông năm 2016 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch  

liên tịch số 3025/KHLT-BTP-BGD&ĐT. 

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo các tổ chức 

thành viên, hội viên,… hưởng ứng, tham gia và triển khai thực hiện có hiệu quả  

Kế hoạch này. 

h) Đề nghị Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố chỉ đạo các  

tổ chức thành viên, hội viên,… hưởng ứng, tham gia và triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch này; phối hợp với Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục Thành phố 

vận động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng, cổ động, tuyên truyền về  

nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. 

3. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 cho Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo gửi về 

Sở Tư pháp trước ngày 16 tháng 11 năm 2016, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố). 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thành phố và quận, huyện. 

2. Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị,  

địa phương. 
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3. Từ các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  Thành phố để tổng hợp, báo cáo  

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./. 

(Kèm theo Phụ lục. Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật  

Việt Nam năm 2016) 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và Cục Công tác phía Nam);  

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; 

- Văn phòng Thành ủy, các ban Thành ủy  

và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;   

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc TP; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp thuộc TP; 

- Các hiệp hội, hội doanh nghiệp TP;  

- Liên minh Hợp tác xã TP; Liên hiệp Hợp tác 

xã thương mại TP; 

- Các báo, đài TP; Ban biên tập HCMCityWeb 

và Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP; 

- VPUB: CVP, các PVP;  

- Các phòng chuyên viên; Trung tâm Tin học; 

- Lưu: VT, (NC/TrH)      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Huỳnh Cách Mạng 

 


