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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

  Số: 329/KH-SLĐTBXH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

 

             Hà Tĩnh, ngày  31 tháng 10 năm 2022 
 

   KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội  

chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 

 
 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 

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

biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 386/KH-UBND 

ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 và 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh đ m b o thiết thực, hiệu qu  theo đ ng 

quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các văn b n hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. 

 - Th ng qua tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nh m g p 

ph n n ng cao nhận thức,   thức ch p hành Hiến pháp, pháp luật của đội ng  cán 

bộ, c ng chức, viên chức, ngư i lao động và Nh n d n. Tạo sự đ ng thuận, niềm 

tin của Nh n d n vào các chủ trương, chính sách của Đ ng, pháp luật của Nhà 

nước, giáo dục tinh th n yêu nước, tăng cư ng  hối đại đoàn  ết toàn d n. 

   2. Yêu cầu 

  - Việc triển  hai thực hiện Ngày Pháp luật ph i đ m b o thiết thực, hiệu qu , 

c  trọng t m, trọng điểm,  h ng ph  trương, hình thức. 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật b ng hành động, việc làm cụ thể, thư ng 

xuyên nh m tạo chuyển biến căn b n, toàn diện và bền vững trong   thức tự giác 

tu n thủ, ch p hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ c ng chức, viên chức, 

ngư i lao động; gắn với c ng tác x y dựng, thi hành pháp luật trong ngành. 

  II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2022 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN 

TRUYỀN 

1. Chủ đề 

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Hà Tĩnh n  lực đổi mới, 

sáng tạo, triển  hai hiệu qu , toàn diện các lĩnh vực c ng tác, gắn  ết ch t ch  giữa 

x y dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đ ng hành c ng ngư i d n và 

doanh nghiệp, g p ph n phát triển  inh tế - xã hội, thực hiện thắng l i Nghị quyết 
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Đại hội đại biểu toàn quốc l n thứ XIII của Đ ng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đ ng bộ tỉnh Hà Tĩnh l n thứ XIX. 

2. Khẩu hiệu 

Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở thống nh t sử dụng  hẩu hiểu “Tích cực 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để  tuyên 

truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật. 

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

  1. Thời gian 

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 đư c tổ chức thư ng 

xuyên, liên tục, đ c biệt trong đ t cao điểm từ ngày 01/11-09/11/2022. 

2. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm t c các văn b n 

lĩnh vực lao động, ngư i c  c ng và xã hội, tập trung tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách lĩnh vực ngư i c  c ng, cụ thể là Pháp lệnh Ưu đãi ngư i c  c ng với 

cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi ngư i c  c ng với 

cách mạng. 

- Tuyên truyền về các chính sách b o tr  xã hội, các nghị quyết của HĐND 

tỉnh: Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Quy định một số chính 

sách h  tr  đào tạo nghề, gi i quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2022-2025; Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Quy định một số 

chính sách gi m nghèo và đ m b o an sinh xã hội địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2022-2025; Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức ph n bổ ng n sách nhà nước và tỉ lệ vốn đối ứng của ng n 

sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia x y dựng n ng th n 

mới giai đoạn 2022-2025. 

- Tuyên truyền về Luật đư c Quốc hội th ng qua trong năm 2021, 2022 và 

những chính sách của Trung ương, địa phương liên quan đến quyền, l i ích h p 

pháp của ngư i d n, doanh nghiệp. Các quy định của pháp luật liên quan đến các 

lĩnh vực như: d n sự, hình sự, hành chính, bình đ ng giới, đ t đai, x y dựng, giao 

th ng, doanh nghiệp, đ u tư, thương mại, b o vệ m i trư ng, lao động việc làm, 

giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, phòng, chống tham nh ng, phòng, chống bão 

lụt, c i cách hành chính, phòng, chống x m hại phụ nữ và tr  em, bạo lực gia đình, 

x y dựng n ng th n mới, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh…, những chính 

sách liên quan thiết thực đến cán bộ và Nh n d n, những v n đề  hác đư c dư luận 

xã hội quan t m ho c c n định hướng dư luận xã hội. 

3. Hình thức 
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Tiếp tục triển  hai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật c  hiệu qu  

như: 

- Tổ chức l ng ghép th ng qua chào c  đ u tháng, các cuộc giao ban, tổ 

chức  tọa đàm, hội th o về x y dựng, thực thi pháp luật. 

- Qua mạng internet, ứng dụng c ng nghệ th ng tin; áp phích, pa-n , băng 

r n, c  tại cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật ho c l ng ghép hưởng ứng th ng 

qua các hoạt động chuyên m n ph  h p với nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Sở chủ động x y dựng Kế 

hoạch cụ thể, triển  hai thực hiện tại đơn vị, báo cáo  ết qu  về Văn phòng Sở 

trước ngày 25/11/2022. 

 - Văn phòng chủ trì, tham mưu, đ n đốc các phòng chuyên m n, đơn vị 

thu c Sở tổ chức triển  hai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này; tổng h p 

báo cáo  ết qu  về Hội đ ng phối h p PBGDPL tỉnh  đ ng th i hạn quy định. 

Trên đ y là Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề 

nghị các phòng chuyên m n, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm t c, c  hiệu qu ./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc,các đ ng chí PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên m n, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi qua hệ thống I-O. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đinh Hữu Công 
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