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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 432A/KH-SKHCN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

           Quảng Bình, ngày 30 tháng 10  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1157/KH-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 

1644/STP-PBGDPL ngày 14/9/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn treo khẩu 

hiệu hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2017. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm  

“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  năm  2017 với những 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:        

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất 

nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo 

dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động. Thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật, đưa việc triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy 

tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp 

luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

2. Yêu cầu: 

 Tổ chức Ngày pháp luật đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả tại Văn 

phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực 

hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi 

hành pháp luật của ngành quản lý. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT 

1. Chủ đề và khẩu hiệu: 

Chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành 
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pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. 

Khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. 

2. Nội dung: 

2.1 Công tác hoàn thiện thể chế:  

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về khoa 

học và công nghệ..., các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện 

môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người dân và doanh nghiệp; 

- Chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm, cao điểm tháng 11. 

2.2 công tác tổ chức thi hành pháp luật: 

- Đăng tải các thông tin Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của 

Ngày Pháp luật 09/11; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung, chính sách, quy 

định mới ban hành về khoa học và công nghệ (Luật, Nghị định, Thông tư chưa 

được đăng tải trên chuyên mục Phổ biến giáp dục pháp luật của Sở), những tác 

động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người 

dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ 

của công dân và biện pháp đảm bảo thực hiện; pháp luật về khoa học và công 

nghệ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, sở hữu trí tuệ...trên trang thông tin điện 

tử của Sở KH&CN (chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật). 

+ Chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở; 

+ Phối hợp thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây 

dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển 

hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành 

vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; 

phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 

viên; củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động vào chế độ; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

+ Chủ trì thực hiện: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm, cao điểm vào tháng 11. 
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2.3 Treo băng rôn, khẩu hiệu: 

 Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại trụ Sở của Sở 

và các đơn vị thuộc Sở với khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

 - Chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

 - Thời gian thực hiện: từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả và 

tham mưu báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tư pháp. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;   
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;   
- Lưu: VT, TTra. 

   

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 

 

Phan Thanh Nghiệm 

 


