
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG        Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 9 năm 2015 
                          * 
           Số   173 -KH/HNDT 
  

KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Ngày Pháp luật  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 
 

Căn cứ Kế hoạch số 79-KH/HNDTW ngày 17 tháng 9 năm 2015 của 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;  

Thực hiện Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 08/9/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Tổ chức “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2015” của tỉnh Bình Dương. 

Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ 
chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, cụ 
thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục  tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền, giáo dục ý thức 
tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, hội viên, 
nông dân; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của 
pháp luật trong đời sống xã hội. 

- Tổ chức Ngày pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện 
pháp luật góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, đóng góp vào sự thành công 
của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản 
Việt Nam lần thứ XII. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày pháp 
luật theo quy định Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

- Việc triển khai Ngày pháp luật phải được thực hiện sâu rộng, đồng bộ, 
hiệu quả ở các cấp Hội Nông dân; bảo đảm các nội dung thiết thực với nông dân, 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, gắn với tuyên truyền các sự kiện lớn, 
trọng đại của Đất nước năm 2015-2016, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 
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- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày pháp luật của các năm 
trước và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2015, có trọng tâm, 
trọng điểm, phù hợp với thực tế, không phô trương, hình thức.  

II. Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2015 và các khẩu hiệu tuyên truyền: 

1.  Chủ đề: 

-“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân”. 

2.  Khẩu hiệu 

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”; 

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ 
chức, cá nhân”;  

- “Chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết 
thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân 
Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân”; 

- “Cán bộ Hội Nông dân các cấp gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến 
pháp và pháp luật”; 

- “Hội viên nông dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và 
pháp luật”; 

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của 
mỗi công dân”; 

III. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức triển khai Ngày Pháp luật 
năm 2015: 

1. Nội dung: 

1.1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; 

1.2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến 
pháp trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; Tuyên truyền, phổ biến những 
Luật, Pháp lệnh được Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thông qua hoặc 
xem xét thông qua trong năm 2014 và 2015; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa 
bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; Về Quy 
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị xã hội; pháp luật về phòng chống tham nhũng, về bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và 
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môi trường, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực 
khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 

1.3. 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. 

1.4. Đánh giá kết quả 2 năm các cấp Hội triển khai, thực hiện Ngày Pháp 
luật qua đó nhìn nhận được kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, 
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc triển khai Ngày pháp luật năm sau 
đạt hiệu quả cao hơn. 

2.  Hình thức: 

2.1. Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa 
đàm, phóng sự, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và 
các hình thức phù hợp khác về nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật, về 
nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên Bản tin Nông dân Bình Dương 
và các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống 
loa truyền thanh tại cơ sở, mạng Internet, cổng thông tin điện tử của Hội (Website 
Hội: http//hoinongdanbinhduong.com) . 

2.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày 
pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, 
băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng,… 

2.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật như tổ chức Hội 
nghị, Hội thảo, Tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các chương 
trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan Nhà nước và hội viên, nông dân; 
Vận động cán bộ, hội, nông dân chấp hành pháp luật trong một số lĩnh vực pháp 
luật cụ thể, thông qua các phong trào và hoạt động của Hội Nông dân các cấp; 

2.4. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 
lưu động, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, 
nông dân… Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng, chấp hành 
pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.  

2.5. Lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình 
thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối 
sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; gắn với các Lễ Hội, 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của hội viên, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số 
các vùng miền nhằm bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ 
nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 

2.6. Tổ chức tuyên truyền phát động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng 
ứng tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Biển việt Nam” do Hội phát 
động. 
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3. Thời gian: 

Tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 
02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong cao điểm 
trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2015 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Hội Nông dân tỉnh 

1.1. Ban Kiểm tra tỉnh Hội 

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh Hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền 
pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phối 
hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải, tham gia giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân… Qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật và 
ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia 
tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Biển Việt Nam” do tỉnh Hội tổ chức. 

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Hội Nông dân 
tỉnh gửi về Sở Tư pháp, Trung ương Hội trước ngày 15/11/2015. 

1.2. Văn phòng tỉnh Hội 

- Treo băng rôn, panô, áp phích tại Trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh, 
chọn một trong các khẩu hiệu tuyên truyền “Sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật”, “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”, “Cán bộ Hội Nông dân các cấp gương mẫu chấp hành và bảo 
vệ Hiến pháp và pháp luật”, “Hội viên, nông dân tích cực tìm hiểu, học tập và 
thực hiện Hiến pháp và pháp luật” trong tuần lễ từ ngày 02/11đến ngày 09/11 
năm 2015. 

- Phối hợp với Ban Kiểm tra tổ chức thực hiện các hoạt động. 

- Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất 

1.3. Ban Tuyên Huấn tỉnh Hội 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2015, tăng 
thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, các thông điệp 
ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn, hỏi đáp pháp luật… về các nội dung liên quan 
đến chủ đề ngày Pháp luật năm 2015. Bên cạnh đó, có thể lựa chọn nội dung hoạt 
động khác phù hợp, hiệu quả để đăng tải trên Bản tin, Website Hội. 

- Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ tháng 01/10 /2015, đặc biệt tập trung 
cao điểm vào tuần lễ cao điểm từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2015. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 

- Căn cứ vào các nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Ngày Pháp luật 
nêu trên, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tùy theo điều kiện, hoàn cảnh 
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cụ thể lựa chọn các nội dung, hình thức, hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương để triển khai Ngày Pháp luật thật tiết kiệm, hiệu quả, đồng 
thời hướng dẫn Hội Nông dân cấp cơ sở thực hiện. 

- Tuyên truyền, vận động  cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng 
Ngày pháp luật gắn với các hoạt động lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 
XII. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 về Ban Thường vụ 
tỉnh Hội (qua Ban Kiểm tra và địa chỉ mail: bankiemtrahnd@binhduong.gov.vn) 
trước ngày 10/11/2015 để tổng hợp báo cáo gửi Sở Tư pháp, Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam. 

 
     T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                                                      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- TW Hội NDVN;                                                                                                                        
- Sở Tư pháp (Phòng TTPBGDPL);                        
- Ban Thường vụ tỉnh Hội;   
- Các Ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Hội;                                              (Đã ký)                         
- Các huyện, thị, thành Hội;  
- Lưu: VT, Ban Kiểm tra, Website Hội. 
                                             

     Lâm Văn Hòa 

    
 
 
 
 




