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KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam - 09/11” năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân quận Bình Tân về Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn quận Bình Tân năm 2021;
Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân;
Trường THCS Tân Tạo xây dựng kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam –
09/11 năm 2021 thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí,
vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống 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 các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW
ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của
cán bộ, Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành
phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết
định... quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2021, 2022 có liên quan
thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
- 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:
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 9/11 năm 2021, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt
Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên, 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,
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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.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam có trọng tâm,
trọng điểm, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, không phô trương và
bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện của từng ngành,
từng cấp, từng cơ quan, 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 trên địa bàn quận. sâu rộng, ,
- Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện thông tin đại
chúng, các Trang thông tin điện tử trong công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi
về Ngày Pháp luật Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân; tăng cường xã hội hóa
trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt
Nam – 09/11 phải đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận.
II. KHẨU HIỆU:
Khẩu hiệu tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS
Tân Tạo nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ,
chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Tháng 10 và 11/2021, tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11- năm 2021.
IV. 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 XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); 04 chương trình phát triển
thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, giai
đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm
kỳ 2020-2025; Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026; các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư
pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi
hành pháp luật, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương, của
cán bộ, công chức nhà nước, Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của
Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí
Minh; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có
hiệu lực năm 2021, 2022; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
2017-20211; Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ);
Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2686/KHUBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021.
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chủ trương của Đảng và Nhà nước về khắc phục tác động của đại dịch COVID19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước2; các văn bản pháp luật trong
các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp: tập trung phổ biến, tuyên
truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,
khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, người lao
động; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và
trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy
nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề
khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội …,
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các quy định pháp luật mới thuộc các
lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh
tế - xã hội của Quận, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự ... và các nội dung
phát sinh đột xuất khác (nếu có).
2. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc triển khai thực hiện
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
quận.
3. Đẩy mạnh phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn
giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn
thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực,
chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách
chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội … góp phần xây dựng Chính
phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
4. Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp
luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt,
việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ 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 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân
trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân
thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam
phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt
chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ
thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật.

Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại
dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
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V. HÌNH THỨC THỰC HIỆN.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với triển khai
nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư
và Kế hoạch số 32-KH/QU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Quận ủy Bình Tân
về thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ
Thành ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 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, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn quận bằng các hình thức phù hợp.
Các hoạt động cụ thể:
- Triển khai các văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp
luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của đơn vị;
- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”
và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng với việc thực hiện năm chủ đề năm
2021 của quận Bình Tân “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi
trường đầu tư”,…
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại
kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên
phòng Việt Nam) đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật, người lao động và người sử dụng lao động
trong các loại hình doanh nghiệp Nhân dân trên địa bàn quận.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng
internet, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền về Ngày
Pháp luật Việt Nam.
- Lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ
hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật;
tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả dân
chủ tại cơ sở thông qua nội dung bài giảng đặc biệt là ở bộ môn Giáo dục công
dân; phổ biến quy định của pháp luật qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp
lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi
cộm trong đời sống thu hút sự quan tâm của dư luận hoặc cần định hướng dư
luận xã hội.
- Tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật thông qua các hình thức
truyền thông: Khẩu hiệu được đăng trên trang web trường.
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- Triển khai Kế hoạch 1571/KH-GDĐT, ngày 03/11/2021 của PGD&ĐT
quận Bình Tân về Tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp
luật”, năm học 2021-2022 thông qua GVCN vận động học sinh tích cực tham
gia.
- Tham gia lễ phát động toàn ngành 8 giờ ngày 9/11/2021 về Tham gia hội
thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”, năm học 2021-2022. Trực
tuyến : cầu trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn
Trên đây là kế hoạch dạy triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” của Trường THCS Tân Tạo. Trong quá trình
thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Hiệu trưởng sẽ điều chỉnh kế hoạch.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT quận BT;
- HT, PHT;
- TTCM;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Châu
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