
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGBIA V1T NAM 
THANH PHO HA NO! Dc Ip - Ttr do - Hnh phñc 

/KH-UBND Ha Nói, ngày '1  tháng 9 nám 2018 

CÔNGW KE HOACH 
To chtrc thirc hin và phát dçIng thi dua htr&ng u'ng 

"Ngày háp 1ut niroc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam" trên dja bàn 
thành phô Ha Ni nàm 2018 

Thuc hiên Luât Ph bin, giáo di.ic pháp 1ut; Nghj djnh 58/2013/ND-CP 
ngày 14/4/20 13 cña ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi 
hành Lust phô biên, giáo dic pháp 1ut; Cong van so 2787/BTP-PBGDPL ngày 
30/7/20 18 cüa B Tu pháp ye vic hirng dn hiz&ng irng Ngày Pháp 1utt 11am 
2018, Quyêt djnh so 2186/QD-BTP ngày 13/8/2018 ci:ia B Tu pháp ban hành 
Kê hoch phát dng diçct thi dna hu&ng rng Ngày pháp 1ut nuâc Cong hôa xã 
hi chü nghia Vit Nam näm 2018, UBND Thânh phô Ha Ni ban hànhKê 
hoch thirc hin và phát dng thi dna hithng 1rng "Ngày Pháp 1ut nu&c Cong 
boa xã hi chü nghia Vit Nam" trên dja bàn thânh phô näm 2018 nhu sau: 

!. MUC  DICH, YEU CAU 
1.MucdIch 
Tiêp tiic khäng djnh vj trI, vai trô cüa Hiên pháp, pháp 1u.t trong quãn 1 

nhà nuóc và kiên tto sir phát triên xã hi, bâo v quyên con ngi.thi, quyên cong 
dan; giáo diic thirc thuqng ton Hiên pháp, pháp 1ut trong toàn xã hi; Hiing 
irng Ngày Pháp lut bang hành dng, vic lam c11 the, thtthng xuyên nhàm tto 
chuyên bien can bàn, toàn diên và ben vftng trong thi'rc tçr giác, tuân thü, chap 
hành Hiên pháp và pháp 1ut; gän vâi cOng tác xây dirng, thi hành và bâo v 
pháp lut, phát huy dan chü, xây dirng nhá nithc pháp quyên xA hi chü nghTa. 

Thu hut sir tham gia, hwrng irng dOng dão han cüa các ca quan, to chirc, 
Nhn dan trong các ho?t dng nhân Ngày Pháp lut, dông thii day minh vic thçrc 
hiên dông ho, toàn diên Ngày pháp 1ut trén dja bàn thành phô thithng xuyOn, lien 
tuc, thiêt thuc, hiêu qua vi các hot dng, chü dê phü hçrp, barn sat nhim vi trQng 
tam dthlc dir lun quan tam, tth thnh nhim vii thithng xuyên; nâng cao thirc 
trách nhiêm can bô, cong chüc, viên chcrc, ngi1i lao dng và Nhân dan trong chü 
dng h9c tap, tim hiêu than thü, chap hành Hiên pháp và pháp 1ut. 

Tong kêt, dánh giá kêt qua xây dirngvà nhân rng các mO hinh hay, cách lam 
hiêu qua sau 05 näm triên khai; kjp thi biêu duang, ton vinh các tp the, ca nhân 
diên hInh, tiêu biu, có thành tIch xuât sac trong huâng ing, to chi.c tien khai 
Ngày Pháp luât; tang cu?mg trao dôi, chia sé kinh nghim dê tiêp tiic dôi rni ni 
dung, hInh thuc, nâng cao chat hxçing, hiu qua các hoat dng hithng üng, to chuc 
thirc hin Ngày Pháp lu.t trong thri gian tii. 

2. Yêu can 
- Vic to chuc thirc hin Ngày Pháp iutt Vit Nam trên dja bàn thành phô 

darn bâo có trong tam, tr9ng diem, không phO truang, hInh thuc; buy dng, khai 



thác, sà dçing có hiêu qua các ngun 1%rc xã hi; barn sat nhim vi chInh tn cüa 
thành phô, dja phucmg, c quan, do'n v, trong tam Cong tác xây drng, thi hành 
và bào v pháp 1ut. 

- Vic to chi'rc triên khai phong trào thi dna phái thiêt th1rc, tiêt kim, hiu 
qua, phii hop vôi dàc diem, diêu kin thirc tê c L1& trng sf1, ban, ngành, doàn the, 
djaphuang. 

-, Gän kêt chat chê kêt qua thirc hin thi dna, cong tác khen thithng vâi 
tong két, dánh giá 05 11am thirc hin Ngày Phãp luttrong Ca nuâc, vic khen 
thiio'ng phài chInh xác, khách quan, cong khai, cong bang, có tác dung giáo dijc, 
nêu guong. 

II. CHU oE, NO! DUNG, H!NH TH1J'C, THÔI GIAN TO CH1C 
TRIEN KHAI NGAY PHAP LU4T NAM 2018 

1. Chüdê 
Nâng cao hiu qua cOng tác xây dirng, th?c thi, bâo v pháp 1ut, thüc 

tuân thu pháp lust,  gop phân xay dirng dat nuóc hem chInh, hành dng, k 
cuong, sang tao, hiu qua; xã hôi dan chU, cong bang, van rninh. 

2. Khâu hiu 

- Sng va lam vic theo Hin pháp và pháp lut; 
- Tich cue hucing ung Ngay Phap luât nucrc Cong boa xà hôi chu nghTa 

Viêt Nam, gop phân nâng cao hiu qua xây dimg, thi hành và bão v pháp lu.t; 
- TIch cue tim hiêu pháp lut, nghiêm chinh chap hành pháp lut là trách 

nhim cüa mçi cong dan; 
- Thucmg ton pháp lut gop phân xây dirng nhà nuâc hem chInh, hành 

dng, k' cuang, sang tao, hiu qua; 
- Can b, cong chüc, viên chrc nêu cao tinh than gucing mâu, chü dng 

hc tap, tim hiêu, tuân thü, chap hành Hiên pháp và pháp 1ut; 
- Hiêu biêt và chap hành pháp lut là báo v chInh rnInh và cong  dÔng, vi 

mt xa hôi dan chü, cong bang, van minh. 
Ngoài nhUng khâu hiêu gcii trên day theo hi.ràng dan cüa B Tix pháp, 

Thành phô bra chon them nh&ng khâu hiu vâi chf dê Ngày Pháp lut 11am 2018 
nhu sau: 

- Day manh  cái cách hành chInh, nâng cao hiu luc, hiu qua hoat dng 
cüa h thông chInh trj trên da bàn thành phô Ha Ni. 

- Th%rc hin quy tc thig xir ncri Cong cong là trách nhim cüa can b, cong 
chirc, viên chic, ngu?ri lao dng và Nhân dan Thu dO. 

- Nhân dan Thu dO quyt tam giü gIn, bão v môi truông Thu do xanh - 
sach-dp. 

- Xây dirng di ngfl can b, cOng chuc, viên chuc, ngri lao dng Thu do 
"KY CU'CiNG - TRACH N}IM - TAN TJNH - THAN THTN". 

- Cn b, cong chüc, viên chi'xc Thu do chp hânh nghiêm k cucing hành chInh. 

3. Ni dung 



Can cir diu kin thirc tin và thim vçi chInh trj, các hott dng huông 
1rng Ngày Pháp 1ut can tp trung vào các ni dung sau: 

a. Vê cong tác xay dimg, hoàn thin chinh sách, pháp 1u.t: 
Râ soát, sira dOi, bO sung ci chê, chInh sách ye to chüc b may, can b; tang 

cu'?mg trách nhiêm, näng cao chat lucrng, hiu qua thirc thi cong vii; quy hoch,tài 
chInh, dâu tii, kinh doanh, khii nghip, ho trq pháp 1) cho doanh nghip, phông, 
chOng tharn nhüng, cãi each hành chInh, câi each tr pháp và các quy djnh lien quan 
trxc tiêp den quyên, lcii Ich hçip pháp cña nguii dan và doanh nghip. 

b. \i cong tác to chirc thi hành pháp 1u.t: 
- Các giái pháp nâng cao hiu qua thi hành pháp 1ut; quán trit, truyên 

thOng, phô biên ni dung chInh sách, quy djnh mdi; tác dng, hiu irng cüa 
chInh sách, pháp luât den quyên, lçñ Ich hçp pháp cüa ngui dan và doanh 
nghiêp; tu van, djnh huâng ho trq khii nghip, cãi thin môi trithng dâu tu, kinh 
doanh, phông chông tham nhUng, lang phi, khiêu nti to cáo, bão v môi truèng, 
an toàn v sinh thirc phâm, phông chông cháy no, an toàn giao thông du?mg b, 
phông, cMng t nin xã hi, bao  lirc h9c dithng, xâm h?i  phii nft, trO em, bInh 
däng gii, chInE sách an sinh xã hi; cuc each m.ng cong nghip lan thir 4 và 
các van dê pháp 1 dt ra cho Vit Nam; các diêu rnc quôc tê ma cong boa xã 
hi chü nghia Vit Nam là thành viên và các thOa thun quôc tê trong nhiêu linE 
virc khác, d.c bit trong linh v1rc pháp lu.t và tu pháp... 

- Thông tin ye boat dông diêu tra, truy to, xet xir, thi hanh an, cai cach thu 
t11c banE chInh, üng dicing cong ngh thông tin trongquán l nhà nuôc, gOp phân 
tháo gO' kho khàn, vithng mac cho hot dng dâu tu kinh doanh; tang cu0ng theo 
dOi thi hành pháp luât, các van dê pháp l phát sinh trong hi nhp quôc tê; các 
van dê dir luân quan tam hoàc can djnh hithng dir lun xã hi; giám sat vic thirc 
hin 1u.t pháp, chInh sách, nhât là nhitng chinh sách dang duqc quan tam. 

- Giáo diic thIrc va lgi Ich cüa vic tuân thü, chap hành pháp.lut gän yój 
giao duc tir tucmg chmh tn, dao duc, lôi song, y thuc tuân thu ky cumg, ky luât 
cong vu, xay dung, bôi duO'ng, nhân rông, khen thucing, ton vmh gumg ngum tot, 
vic tot, diên hInh trong xây dirng, thi hành và báo ye pháp lut; phê phán, dâu 
tranh vdhành vi vi pham pháp lut hoc lch chuân xã hi; nang cao thüc trách 
nhiêm cüa can bô, cong chirc, viên chirc, nguO'i lao dng và Nhân dan trong chü 
dng tIm hiêu, hoc tp pháp lut; siêt chat k' cuong cOng vi, thu?mg xuyên kiem 
tra, don dOe tao chuyn biên mnh me trong thiric thi cong vii, nâng cao thüc trách 
nhim, tinh than phiic vv nhân dan cOa can b, cong chirc, viên chirc. 

- Tang cir&ng thanh tra, kiêm tra, xir 1 nghiêm các hnh vi nhüng nhiêu, tiêu 
circ, vi phtm pháp luât, sách nhi@u ngui dan và doanh nhip, thiric hin nghiêm 
pháp 1u.t phOng, chng tham nhüng, thirrc hành tiét kim, chOng lang phi. 

c. V cong tác phO biên, giáo dine  pháp 1u.t: 
- To chirc tng kêt cuc thi viêt "TIm hiêu B lut HInh sr näm 2015" trên 

dja bàn Thành pM Ha Ni nàm 2018 theo Kê hoach so 59/KR- UBND ngày 
09/3/2018 cüa UBND thành phô Ha Ni 

- TIch circ  tham gia cuc thi do B Tu pháp phát dng: 
+ Cuc thi "TIm hiêu pháp 1ut trite tuyên" tai  dja chi 

:http ://pbgdpl.moj .gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx  



+ Cuc thi sang tác kjch bàn tiu phâm pháp 1ut ye các lTnh vrc thuc 
phm vi thtrc hin Dé an "Tang cung cong tác phô biên, giáo diic pháp 1ut 
(PBGDPL) ti mOt so dia bàn trçng diem ye yj  pham pháp 1ut giai do?n 2017-
202 1" theo Kê hoach so 3098/KH-BTP ngày 20/8/20 18 cüa B Tu pháp. (thai 
gian thi to chirc tü ngày 20/8/2018 den truc 17h00 ngày 10/10/2018,). Tài lieu 
ye cuc thi duge dáng tâi trên Trang thông tin tuyên truyên, phô biên pháp luât 
Thành phô Ha Ni tai  dja chi http://pbgdpl.hanoi.gov.vn/187.  

+ Phát dng cuc thi viêt "Sang kiên, mô hinh phô biên, giáo diic pháp 
luit có hiu qua cho thanh, thiêu niên" nhãm tim kiCm, nhân rng các sang kiên, 
mô hinh phô biên, giáo diic pháp,  1ut có hiu qua cho thanh, thiêu niên; dôi mdi, 
da dng hóa các hInh thüc phô biên, giáo diic pháp 1ut theo Kê hoich sO 
241 6/KH-BTP ngày 03/7/2018 cüa B Tu pháp (thai gian thi duçic to chüc tir 
ngày 25/7/2018 den ngày 30/10/2018). Tài 1iu ye cuc thi ducc dläng tài trén 
Cong thông tin din tr B Tu pháp t.i dja chi 
http://pbgdpl. moj. gov. vn/qt/sangkien/Pages/home. aspxvà  Trang thông tin tuyên 
truyên, phô biên pháp 1u.t Thành phô Ha Ni tii dja chi 
http://pbgdpl. hanoi.gov. vn/187. 

- Day minh tuyên truyên van bàn pháp 1u.t mói lien quan den quyên va 
nghia vu cong dan nhu Bô Luât Hrnh su, Bô Luât To tung hrnh su, Luât Tiêp 
can thông tin, Luât Trach nhiêm bôi thtrang cua Nba nucyc, Luât Tro gthp phap 
l, Lu.t An ninh mng, Lu.t To cáo ...; Tiep tiic day mnh tuyên truyên Quyêt 
djnh so 1665/QD-UBND ngày 10/3/20 17 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic 
ban hành Quy täc irng xü nci cOng cong trên dja bàn Thànhphô Ha Ni, Quyêt 
dinh sO 522/QD-UBND ngay 25/1/2017 cua UBND thanh phô Ha NOi ye viêc 
ban hanh Quy täc ung xir cua can bô, cOng chi.rc, viên chuc, ngixcn lao dông 
trong các co quan thuc Thành phô Ha Ni; "Näm nâng cao hiu lirc, hiu qua 
cüa h thông chInh trj" 

- Phôi hap vri Bô Tu pháp to chüc Lê mit tinh huàng i1mg Ngày Pháp 1ut 
nuc Cong hôa xã hi chñ nghIa Vit Nam 

4.Hlnh thuc: 
Can xac dinh huang ung Ngay Phap luât la viêc lam hang ngay, thu'ang 

xuyêncua m& can bO, cong chuc, viên chuc va nguo'i dan, trong do tap trung vao 
dt cao diem tuyen truyên, phô biên các lut, php Inh và các van bàn mi lien 
quan den chInh sách h tro khi nghip hoc lien quan trrc tiêp den ngithi dan 
và doanh nghip. 

Các s&, ban, ngành, doàn the, qun, huyn, thj xa, co quan, dan vj trên djã 
bàn thánh ph chü dng xác djnh hInh thirc hithng üng Ngày Pháp 1ut phü hap, 
thiêt thuc, hiêu qua, gàn vol thuc hiên nhiem vu chrnh tn dircic giao, cu the là 

- TO chüc l hu&ng ing Ngày Pháp lu.t gãn vi tong kêt, dánh giá kêt qua 
5 näm triên khai Ngày Pháp lut hoc lông ghép vâi hi nghj, hi tháo, t9a dam, 
tOng kêt cuôc thi tim hiêu pháp 1ut, hott dng chInh tn, chuyen mon phü hap 
vOi diêu kin thirc tin; lông ghép trong trien khai hot dng xây dimg, thi hành, 
báo v pháp lut; to chtrc l k kêt chuong trInh phOi hap phô biên, giáo diic 
pháp luât;tO chirc dôi thoai chInh sách pháp lut; xây dirng, phát hin, nhân rng 
mO hInh hay, cách lam mdi, hiu qua; to chirc cac hot dng tp huân, bOi du0ng 



dê nâng cao näng 1rc xây dirng, thi hành the ché, chInh sách cho di ngü can b, 
cong chüc, viên chirc; ngày tu vn pháp lut, trçl giüp pháp l mien phi.... 

- Dôi mâi, da dng các hInh thirc phô biên, giáo dirc pháp 1ut thiêt thirc 
hrràng üng Ngày Pháp luãt môt các linh boat, tiêt kiêm, hiu qua, phü hçp vói 
u'rng dôi tuong va có sue lan töa trong xä hi; rng diing manh me cong ngh 
thông tin, k thu,t so trong triên khai, uu tiên hmnh thirc trirc tuyn thông qua to 
chi1rc thi tim hiêu pháp lut, tu van, giâi dáp pháp lu.t qua din thoii, mng xã 
hôi, cong thông tinitrang thông tin din tir; sr diing hiu qua mang luci thông tin 
Ca s; nhân rông mô hInh ngày hi pháp 1ut; thiêi l.p chuyên trang, chuyên 
mc phát thanh, truyên hInh dê birth 1un, dOi thod chInh sách, dnh huóng du 
luân; ap phIch, pa-no, bang rOn, c?y, phuón trên duô'ng phô chInh, khu trung tam, 
cc quan, don vj, trumg h9c, dja diem cOng cong; ra quân tInh nguyen, hoat dng 
giáo duc ngo1i khóa ngoài giè len 1p; tu van pháp 1ut, thirc hin v1i vic trq 
giüp pháp l, nht là vi vie tham gia to tiring; lông ghép qua lê hi, sinh hoat 
van boa, van nghbài tri'r hü tue lac hâu, me tin dj doan, phông, chông t nan  xã 
h,i, vi phm pháp 1ut; tang cithng cong khai thông tin theo quy dnh nhäm thirc 
hiên co hiêu qua dan chu tai co so, phô biên quy drnh cua phap luât qua cac vu 
vic, tInh huông, sir kin.pháp 1 cit the, gän vói, quyên và lçri. Ich hcp pháp cüa 
chü the, các van dê cOn nOi cm trong di song thu hiit sir quan tam cüa dt.r 1un 
hoäc can dinh huong du luân cua xä hôi 

- Ton vinh tap the, cá nhân có thânh tIch xuât sac trong cong tác xây dirng, 
thi hành và báo ye pháp 1u.t; tham gia tuyên truyên, phô biên, giáo drc pháp luât, 
4n dng nhân dan tuân thü, chap hành chInh sách, pháp lut; xây dijng, phát hin, 
nhân rng mO hinh hay, each lam mdi, hiu qua phü hçrp vài diêu kin, tInh birth 
thuc tiên và yêu câu nhiêm vçi chinh trj co quan, don vj, dja phuong. 

5. Thôi gian 
Cac hoat dOng huong ixng Ngay phap luât näm 2018 tap trung trong thai 

gian 2 tháng, bat dâu tir 01/10 den bet ngày 30/11 näm 2018, trong do cao diem tir 
ngày 01/11/2018 den ngày 09/11/2018. 

III. PIIAT DONG DT THI DUA H1JNG NG NGAY PHP LUAT 
N1XO'C CONG HOA xA HO! CHU NGHL& VWT NAM 

1. JJôi tu'çrng thi dua, khen thtr&ng; hInh thirc khen thu'&ng Va thô'i 
gian thirc hin 

a. DOi tuqng thi dua: 
- Tp the: UBND eác cap, các co quan chuyen mon thuc UIBND Thàtih 

phô, UBND cap huyn; các don vj sir nghip trirc thuc UBND thành phO, UBND 
cap huyên; Tôa an nhân dan Thành phô, TOa an nhân dan cap huyn, Vin Kiêrn 
sat nhân dan Thành ph& Vin Kiêm sat nhân dan cap huyn; Uy ban M.t trn TO 
quôc Vit Nam thành ph và các to chüc chInh trj xã hi thãnh viên cüa Mt trn 
To quOc Viét Nam Thành phô, cap huyn, cap xã; Hi Lut gia Thành phô, Doàn 
Luat six Thành ph; các tap the nhO true thuôc các co quan, don v nêu trên. 

- Ca nhân: Can b, cOng chüc, vien chuc, ngui lao dng dang cOng tác, 
lam vic tai  mt trong các co quan, tO chirc quy djnh tai  diem a milc nay. 

b. HInh thüc khen thu&ig 



Nguii dirng dâu co quail, don vj, ti chüc (nêu ti dim a miic 1 phn III) 
chü dng dánh giá, xét khen thung theo thâm quyên dôi vó'i nhüng tp the, Ca 
nhân có thành tIch xuât sAc trong dçit thi dua và vic huóng üng tham gia Ngày 
Pháp 1ut thai gian qua thuc dja bàn, linh virc, ngành mInh quãn 1. 

CAn cü kêt qua thirc hin dot thi dua, kêt qua 05 nAm thirc hi n Ngày 
Pháp 1ut trén dja bàn thành phô Ha Ni; két qua bInh xét, dé nghj cua các Co 
quan, don vj, to chüc, S Tu pháp phôi hqp Si Ni vii (Ban Thi dua khen 
thwó'ng thành phó) së rà soát, hra ch9n nhüng tp the, cá nhân có thành tIch tiêu 
xuât sAc nhât dê dê nghj UIBND tang bang khen. 

c. Thai gian thirc hin 
Dot thi dua duqc triên khai thirc hin tIr khi Kê hoach nay dugc ban hành 

den hêt ngày 10/10/2018; To chirc tong kêt vào dip to chüc hu&ng i'rng Ngày 
Pháp 1ut nAm 2018 - ngày 9 tháng 11 nAm 2018. 

2. Ni dung 

Phát dng phong trào thi dua hrnng 1mg Ngày Pháp 1ut nixóc Cong  hOa XA 
hi chü nghTa Vit Nam nAm 2018 vOi chü dé "Thi dua hiRing img Ngày Pháp 1utt 
nuâc Cong boa xA hi chü nghia Vit Nam gop phân nng cao hiu qua xây dirng, 
thi hành và bâo v pháp 1ut",trong do tp trung vào các nhim vi sau: 

- Thi dua to chirc triên khai chat luçing, hiu qua các hoat dng xây drng thi 
hanh va bao ye phap luât, trong do, chu trong den cac nhiêm vu trong tam, cap 
bach, van dê nóng, phüc tap hoc kéo dài và các nhim vi khác gAn vci chirc näng, 
nhiêm vu cua ttxng cci quail, don vi, dia phuang, hoat dông san xuât, krnh doanh, 
diii song lrng xi:r hang ngày cüa ngix?ii dan... nhAm nâng cao 9 thüc pháp 1ut; 
thixçing ton pháp 1ut trOng toàn xa hi thông qua các hinh thüc linh ho.t, da dng, 
sang tao,  ni dung thiêt thirc phü hp vài diêu kin, yêu câu tinh hInh thirc hin s& 
sâ, ngành, doàn th, dja phuong nhis tO chiirc mit tinh, cô dng, triên 1am, tnmg bay, 
hi thâo, ta dam, thi tIm hiêu pháp 1ut.... 

- To chüc tong ket dánh giá 5 nAm triên khai Ngày Pháp 1ut, dê xuât các 
giãi pháp nâng cao chat luçmg, hiu qua các hoit dng hiRing lrng Ngày Pháp 
1utt nói riêng và cong tác xây dimg, thi hành báo v Hiên pháp và pháp 1ut nói 
chung gAn vó'i nâng cao thirc pháp luât, vAn hóa pháp 1 trong can b, cOng 
chirc, viên chirc, nguôi lao dng vàNhAn dan Thu do 

- To chuc cac hoat dOng dé buy dOng cac nguôri luc xA hôi tham gia 
huO'ng Ngày pháp 1ut và các hott dng tuyên truyên phO bien, giáo diic pháp 
lut trên dja bàn thành phô 

- Biêu di.rang, khen thuâng, ton vinh tp the, cá nhân, doanh nghip có 
nhiêu dóng gop trong boat dng hiRing ig Ngây Pháp 1u.t, các hoat dng tuyen 
truyên phô biên, giáo dçtc pháp Iut trên dja bàn Thành phô; 

- Biêu duong, khen ththng, ton vinh tp the, cá nhân có thành tIch cong 
tác xây drng, thi hành va bào v pháp 1u.t; tham gia tuyen truyên, phô bien, giáo 
diic pháp 1u.t. 

IV. KINEI PH! 



Các s, ban, ngânh, doân th, UBND các qun, huyn, thj xã b tn kinh phI 
triên khai thçrc hin Ngày Pháp lust  näm 2018 trong phim vi dir toán ngn sách 
duqc giao trong nm 2018; trong trumg hcip không bô trI dixçic kinh phi triên khai 
thuc hiên Ngày Pháp lut thI sà diing kinh phi thirc hin Ké hoch phô biên, giáo 
dc pháp lut nãm 2018 cUa Co quan, don v, da phucing thông qua vic lông ghép 
các hot dng thirc hin Ngày Pháp lust vôi các hoit dng cüa Kê hoch phô biên, 
giáo diic pháp lutnàm 2018. 

V. TO CH1ZIC THIJ'C HIN 

1. So' Tu' pháp - Co quan thtrO'ng triyc Hi dng phôi hcrp ph bin, 
giáo di.c pháp 1ut Thành ph 

- Hrnrng din, don d& các sO', ban,ngành, doàn th, UBND các qu.n, 
huyn, thj xà xay dirng K hoach  và to chiirc các hoat  dng hi.r&ng üng Ngày 
pháp lut ti dcm vj, dja phuong mInh. 

- Treo phuO'n doe tuyên truyên Ngày Pháp 1ut ti mt so qun, huyn, thj 
xã trên dja bàn thành phO. 

- Phat hanh tai lieu hoi - dap phap luât cua Hôi dông phôi hop phô biên, 
giao due phap luât Thanh phô den cac so, ban, nganh, doan the, UBND quân, 
huyn, thj xã. 

- Tham mixu UBND thành phô và Hi dông phôi hop PBGDPL Thành phô: 
To chuc tong kêt cuôc thi viêt "Tim hiêu Bô luât fllnh six näm 2015" trén dia ban 
thành phô Ha Ni nàm 2018. 

- Phôi hop vO'i SO' Nôi vii (Ban Thi dua Khen thu&ng cüa thành phô) cO van 
bàn huO'ng dn xét khen thuO'ng dOi vó'i tp the, cá nhân, doanh nghip. 

- Tham mu'u cho UBND Thành phô to chirctông kêt dánh giá thrc hin 5 
nàm Ngày Pháp luât và khen thu&ng dôi vO'i tp the, cá nhân, doanh nghip. 

- Tham mixu cho UBND Thành phô phôi hop vO'i Bô Tix pháp to chüc Lê 
mit tinh huO'ng üng Ngày Pháp 1ut nuO'c Cong hOa xã hi chü nghia .VitNam. 

- Báo cáo kêt qua triên khai thirc hin Ngày Pháp lut näm 2018 trên dja bàn 
Thành phô vâi UBND Thành phô và B Tu' pháp. 

2. S& Nôi vu (Ban Thi dua khen thu'O'ng Thành ph) 

Phi hop vOi SO' Tu pháp xây dimg van ban huO'ng dn xét và trInh UBND 
thành phô khen •thuông dôi vo'i tap the, cá nhân, doanh nghip có nhiêu dóng gop 
trong hot dông huO'ng img Ngày Pháp 1ut, cac hot dng tuyên truyén phô 
biên, giáo diic pháp lu.t trên dja bàn thành phô; tp the, cá nhân có thânh tIch 
cong tác xay dung, thi hành và bão v pháp 1ut; tham gia tuyên truyén, phô bién, 
giáo diic pháp 1ut. 

3. S& Van hóa và The thao 

Phôi hap vO'i SO' Tu pháp duyt các tuyn ph dixçic treo phu&n d9ctuyên 
truyên Ngày Pháp luât näm 2018 theo Ké hotch cüa Hi dông phOi hop phO 
bién, giáo diic pháp 1ut Thành phO. 

Chi dao  UBNID các qun, huyn, thj xa phé duyt danh sách các tuyén 
phô, tuyên duO'ng dugc lap d.t áp phich, pa-nO, bang rOn, cO', phuO'n tuyén 



truyn Ngày Pháp 1ut näm 2018 theo thâm quyên dam bão dung tin d, m' 
quan do thj. 

4. S& Thông tin và Truyên thông 

Chi dio, hu&ng dn các co quan báo chI thng cung các hoat dng thông tin, 
truyên thông, tuyên truyen có hiu qua các hoat dng inr&ng img Ngày Pháp 1ut 
näm 2018. 

5. S& Giáo due và Dào to 

T chüc thuc hiên Ngày Pháp 1ut näm 2018 cüa so theo huóng dn tai 
Kê hoach nay vOi ni dung, hInh thirc phü hqp; huOng dn ngânh dcc, c sO to 
chi.rc thrc hin Ngày pháp 1ut nàm 2018 dam bâo hiu qua, thiêt thirc. 

To chüc hoat dng ngoi khóa tim hiêu kiên thüc pháp 1ut cho hc sinh 

6. Dài phát thanh và truyn hInh Ha Ni 

Dy manh  tuyên truyn v Ngày Pháp 1ut 11am 2018; tang thOi luqng, 1ng 
ghép, tuyên truyén, phô biên pháp 1ut trên các chuyên trang, chuyên mvc  pháp 1ut 
phñ hçp vói ni dung Ngày Pháp 1ut. 

7. Be nghj Ban Tuyên giáo Thành üy: Chi do, djnh huOng vic tuyên 
truyên dôi vOi ci quan báo, Dài ye Ngày Pháp 1ut näm 2018. 

8. Dê nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thãnh phô Ha Ni, Hi 
Lien Hip phi nfr Thành phô, Boàn thanh niên cong san Ho ChI Minh 
thành phô Ha Nôi, Hôi Nông dan Thành phô, Lien doàn lao dng Thành 
phô, Hôi Ct.ru Chiên binh Thành phô, Hi Lut gia Thành phô, Boàn Lut 
sir Thành phô 

HuOng dan, t chOc hmmg irng Ngày Pháp 1u.t den các to chüc thành 
viên; tIch c1rc vn dng thành viên, hi viên, doàn viên vá nhân dan nghiêm 
chinh tuân thü, chap hành Hiên pháp, pháp 1ut; tham gia xây dçmg, phán bin 
xã hi, thi hành, báo v pháp 1ut và tham gia phO biên, giáo diic pháp luât, tu 
van pháp luQtt cho Nhân dan. 

9. Các s&, ban, ngành, doãn the, UBND các qun, huyn, thj xã 

T chilic thrc hin và phát dng thi dua huOng t'rng Ngày Pháp 1ut Vit 
Nam näm 2018 cua sO ban, ngành, doàn the, UBND các qun, huyn, thi. xã theo 
huOng dn tai  Ké hoach nay vOl ni dung, hInh thuc phü hp; huOng dan ngành 
dc, co sO trirc thuc to chuc thirc hin Ngày Pháp 1ut näm 2018 dam bão hiu 
qua, thiêt thirc. 

Theo dOi, don dc viêc thuc hin Ngày Pháp 1u.t cüa dcm vj, dja. phuang 
minh; tOng hap, báo cáo kêt qua thirc hin thành mt ni dung trong Báo cáo ye 
cong tác phô bin, giáo diic pháp 1ut ci.1a ngânh, dan vj, di.a  phuang näm 2018 
và gài SO Tu pháp - Ca quan ThuO'ng trirc Hi dOng Phôi hap phO biên, giáo 
di,ic pháp 1u.t Thánh phô tnrOc ngày 30/11/2018 dê báo cáo UBNID Thánh phô 
vàBTupháp. 



TM. UY BAN NEJAN DAN 
.KT...cIrU T!CH 

'(- PHOCWJTICH 

Lê Hông So'n 

Trén day là K hoach t chüc thc hin và phát dông thi duahuô'ng img 
"Ngày pháp lust nithc Cong  boa xã hi chü nghia Vit Nam" trên dja bàn thành 
phô Ha Nôi näm 2018 trên dja bàn Thành phô Ha Ni, dê nghj các si, ban, 
ngành, doàn the, üy ban nhân dan các qun, huyn, th xã nghiêm the triên khai 
thrc hiên, neu có Rho khän vuàng mac báo cáo UBND Thànki phô (qua S Tu 
pháp) dê tong hop, báo cáo UBND Thành phO xem xét, giài quyêt./. 

Noi nhân: 
- Bô Tr pháp; 
- Thành üy Ha Nôi; 
- Chü tjch UBND Thành phô; 
- Các PCT UBND Thành pho; 
- Các s, ban, nganh, doan th TP; 
- Tôa an nhân dan, Vin kiêm sat nhân dan TP; 
- Thành viên HDPHPBGDPL TP; 
- UBND các qun, huyn, thj xã; 
- VPUBTP: CVP, PVP Pham ChI Công; 

Các phông: NC, KGVX, KT, TKBT, TH 
- Liru VT, NC(B). ,/" 
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