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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày pháp luật  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-SYT, ngày 16/9/2021 của Sở Y tế Hà Giang 

về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những 

nội dung cụ thể sau:  

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong cơ 

quan, đơn vị, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, viên 

chức, người lao động hưởng ứng Ngày pháp luật. 

- Thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật góp phần thiết 

thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc 

sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã 

hội. 

- Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong 

tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những 

hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không 

phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào trong công tác này. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp 

với điều kiện đặc thù; bán sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, 

ngành, địa phương, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn 

vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng. 

  II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU 

1. Chủ đề 

“Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực xây dựng, thực thi bảo vệ 

pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, 

hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. 
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2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

2. 1. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong 

xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân. 

2.2. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực 

hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2.3. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật, góp phần 

giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

2.4. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp 

phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

2.5. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật của người dân và doanh nghiệp. 

2.6. Nâng cao hiệu quả công tác để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát 

tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. 

2.7. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện công vụ 

chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả. 

III. NỘI DUNG- HÌNH THỨC- THỜI GIAN  

1. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội 

dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật. 

 - Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được đề ra 

trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025.  

- Chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ khu vực biên giới. 

 - Các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người 

lao động. 

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

- Tập trung phổ biến những vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là những chính 

sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19. 

2. Hình thức 

- Tuyên truyền trực tiếp vào các buổi giao ban Bệnh viện. 

- Cổng, trang thông tin điện tử, wedsite, Vnptoffice, qua mạng xã hội 

- Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn pháp luật trực tiếp, hoạt động chuyên 

môn phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
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- Tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật năm 

2021 qua hệ thống đèn Led điện tử trước cửa khu nhà 5 tầng. 

3. Thời gian 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên 

tục. Trong đó hai tháng tập trung cao điểm là tháng 10 và tháng 11 (Ngày Pháp luật 

Việt Nam 09/11). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Phòng hành chính - Quản trị tổ chức triển khai thực hiện tuển 

truyền theo Kế hoạch, hết đợt tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Sở Y tế đúng thời 

gian quy định. 

2. Giao cho Tổ CNTT chạy nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ thống 

đèn led trước cửa khu nhà 5 tầng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam của Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh./. 

 

 Nơi nhận . 
- Sở Y tế;   

- Các khoa phòng; 

- Wedsite Bệnh viện;  

- Vnptioffice; 

- Lưu.  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

             Phạm Đình Phẩm 
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