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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

Số: 223/CĐ-ĐHQG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày26 tháng 10 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-LĐLĐ 17 tháng 10 năm 2010 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; 

Nhằm tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam – 9/11” năm 2020 trong cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ)  

hiệu quả, ban thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG-HCM) đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai một số nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

− Thông qua các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (09/11) được tổ chức trên địa bàn Thành phố nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến 

pháp, pháp luật,đề cao ý thức thượng tôn và tuân thủ pháp luật trong đoàn viên 

Công đoàn, CBVC-NLĐ; vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và 

vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. 

− Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tạo sự 

đồng thuận, niềm tin của CBVC-NLĐ vào chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu 

pháp luật trong đoàn viên Công đoàn, CBVC-NLĐ, giáo dục tinh thần yêu nước, 

tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

2. Yêu cầu 

− Việc phối hợp tổ chức triển khai phải đảm bảo thiết thực đa dạng về hình 

thức, phong phú về nội dung, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. 

− Hưởng ứng thực hiện bằng hành động cụ thể để tạo sự chuyển biến căn bản 

toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp 
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luật; gắn với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật phát huy dân chủ xây 

dựng nhà nước pháp quyền. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

− Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu 

lực thi hành và vận động đoàn viên Công đoàn, CBVC-NLĐ chấp hành, thực hiện 

Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi, bổ sung); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

năm 2015; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 

Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Phòng chống tham nhũng... 

và các nghị định của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, nhất là 

trong lĩnh vực trật tự xây dựng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần 

đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. 

− Phối hợp với tổ chức tư vấn pháp luật tại đơn vị, doanh nghiệp đông lao 

động; tổ chức tư vấn pháp luật lao động tại địa bàn có nhiều công nhân lao động. 

2.  Hình thức tuyên truyền phổ biến 

Công tác phối hợp tuyên truyền tập trung cao điểm vào tháng 10 và tháng 11 

năm 2020 với các hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng 

một số hình thức sau: 

− Tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử của các cấp Công Đoàn Thành phố phố; tăng 

cường các hoạt động thông tin, truyền thông: treo băng rôn pano, áp phích tại các 

khu vực đông công nhân lao động, thông tin trên hệ thống loa trong đơn vị... 

− Phối hợp với chính quyền đồng cấp, cơ quan doanh nghiệp tổ chức Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2020 tại đơn vị và phối hợp tuyên truyền, phổ biến những 

điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 trong đoàn viên Công đoàn, CBVC-NLĐ và các cấp Công đoàn. 

− Phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình 

thức đa dạng, như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức 

các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, ra mắt các tổ Tư vấn pháp luật... 

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM: tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật vào 

đầu tháng 11/2020 (sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau). 

2. Các CĐCS phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trang trọng, tiết kiệm, hiệu 

quả với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình; chú 

trọng tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan trong tháng cao điểm tháng 11 

năm 2020. 

3. Đề nghị các CĐCS căn cứ tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng 

kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phối hợp chủ doanh nghiệp có nhiều lao 

động và các khu vực có quan hệ lao động phức tạp để tổ chức tuyên truyền, tập 

huấn và tư vấn pháp luật. 

Kết thúc thời gian tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam”, đề nghị các 

đơn vị gửi báo cáo về Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 10/11/2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam – 9/11” năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM. Đề 

nghị các công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch trên. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu:VT, VPCĐ. 

 

 


