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KẾ HOẠCH 

Triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số  2402/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) 

năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo 

theo Kế hoạch số 2042/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nghĩa vụ học 

tập pháp luật của công chức, viên chức, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả thi 

hành pháp luật của công chức, viên chức và lao động của Sở. Góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật;  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp phù hợp với điều kiện 

thực tế của các phòng, đơn vị thuộc Sở.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỤC HIỆN, KHẨU HIỆU 

TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt 

Nam (09/11); quán triệt phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các văn 

bản pháp luật; 

- Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản mới 

ban hành của Tỉnh thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, cải cách hành 

chính, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo.  

2. Hình thức 

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản 

pháp luật mới ban hành chủ yếu bằng hình thức đăng tải trên Trang thông tin 
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điện tử của Sở và triển khai đến tài khoản cá nhân của công chức, viên chức và 

người lao động trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, kết 

hợp phổ biến trong các cuộc họp của Đảng, chính quyền và các đoàn thể. 

3. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt 

trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở treo khẩu hiệu tuyên 

truyền trước trụ sơ cơ quan trong tháng 10 và tháng 11 với nội dung: Tích cực 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp 

phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai tới công 

chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện; 

2. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật 

hiện hành trên trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện 

đúng theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo 

đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện đạt 

hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (th.hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                            
 Nông Văn Chiêm   
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