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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 

_______ 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Liên đoàn 

Lao động Tp.HCM về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam - 09/11” năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các Công 

đoàn đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 

năm 2021 thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến 

pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo 

dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động 

(CBVC-LĐ) trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Việc tổ chức các hoạt động cho Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 gắn với 

quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 

2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 

năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CBVC-LĐ Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ 

Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết 

định,…quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2021, 2022 có liên quan thiết 

thực đến CBVC-LĐ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của CBVC-LĐ vào các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập 

quốc tế.   

 



  

2. Yêu cầu: 

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2021, các CĐCS, CBVC-

LĐ cần xác định đó là việc làm hàng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm 

cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác 

tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ 

pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, 

phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô 

trương, hình thức. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh các phương tiện thông tin của đơn vị như 

trang thông tin điện tử, trang fanpage trong tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Ngày 

Pháp luật Việt Nam cho CBVC-LĐ; tăng cường xã hội hóa trong tổ chức “Ngày Pháp 

luật Việt Nam” tại đơn vị, CĐCS. 

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 phải 

đảm bảo gắn liền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phù hợp với tình hình 

và điều kiện hoạt động của đơn vị. 

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

 1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến: 

- Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm của Thành phố Hồ Chí Minh; 04 chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hiến pháp 2013; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

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

lực thi hành và vận động CBVC-LĐ chấp hành, thực hiện: Bộ Luật Lao động năm 

2019; Luật Công đoàn, Luật BHXH; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật 

Hòa giải ở cơ sở; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị 

quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2021, chủ trương của Đảng và 

chính sách của Nhà nước về khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi, 



  

phát triển kinh tế,…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. 

- Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các đề án theo Quyết 

định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 

18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021. 

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến: 

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

năm 2021 với các hình thức phù hợp với đơn vị, đảm bảo các quy định công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng 

hình thức trực tuyến như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi,… 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 đơn vị. 

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp, cơ quan tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 

2021 tại đơn vị, hình thức tổ chức phải đảm bảo các quy định công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách 

của Nhà nước trong công tác chăm lo, hỗ trợ CBVC-LĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19; tuyên truyền những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong CBVC-LĐ. 

- 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,… 

- Tăng cường viết bài đăng tin phổ biến pháp luật, các quy định mới có liên quan 

đến đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ và các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt 

Nam trên trang thông tin điện tử, trang fanpage của cơ quan, đơn vị. 

3. Thời gian thực hiện:  

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2021 tổ chức 

thường xuyên, liên tục; đặc biệt trong tháng cao điểm từ ngày 15/10/2021 đến ngày 

15/11/2021, tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về 

Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 của cơ quan, đơn vị.  

 



  

 III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

NĂM 2021: 

 - Tham khảo và sử dụng các khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục 

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Cổng thông 

tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh 

(https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn). 

 - Ngoài ra, các CĐCS có thể sử dụng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề 

Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11, tạo sự đa dạng, phong phú về nội dung tuyên truyền, 

đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả với nội 

dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình và phải đảm bảo 

các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chú trọng tuyên truyền bằng hình 

thức cổ động trực quan, các hoạt động trực tuyến trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 

15 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021.  

2. Công tác tổ chức các hoạt động phải tuyệt đối gắn liền với công tác đảm bảo 

các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

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

CĐCS gửi báo cáo về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 20/11/2021. 

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

Việt Nam - 09/11” năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM, đề nghị 

các CĐCS quan tâm thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 
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