LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
Số: 10/HD-CĐVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 07 tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020
Thực hiê ̣n Hướng dẫn số 41/HD-LĐLĐ, ngày 05/10/2020 của LĐLĐ tỉnh về
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, Ban Thường
vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai các hoạt động với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CCVCLĐ về mục đích, ý nghĩa
của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp
lý sâu rộng, cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và đoàn viên, người lao động
tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật tại các CĐCS, gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế
độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVCLĐ.
- Đảm bảo tổ chức Ngày Pháp luật thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN
1. Nội dung
Triển khai thực hiện và tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật, qua đó nâng cao
nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, CCVCLĐ, cụ thể:
- Tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm
kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt,
phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc
hội thông qua trong năm 2019, có hiệu lực thi hành trong năm 2020, 2021. Triển
khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về
Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức,
Luật Giáo dục và những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của người lao động.
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- Tham gia kiểm tra, giám sát, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp
luật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
- Xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công
tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; nâng cao ý thức trách
nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật;
tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
2. Hình thức
Các CĐCS trực thuộc cần chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp
luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;
chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và
có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào một
số hoạt động như sau:
- Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị,
hội thảo, tọa đàm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng,
mạng xã hội, trang thông tin điện tử của đơn vị; treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan,
đơn vị.
3. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục
trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày
10/11/2020.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần
xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo
vệ Hiến pháp và pháp luật”;
- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu
quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Viên chức tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
- Đăng tải tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật VN năm 2020
tại các CĐCS trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử và
Trang facebook Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị.
2. Các CĐCS trực thuộc
- Các CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp
luật Việt Nam năm 2020 với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của
từng cơ quan, đơn vị.
- Trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, mỗi CĐCS tổ chức 01
hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trên đây là hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2020,
đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về
CĐVC tỉnh qua email: congdoanvienchucquangtri@gmail.com hoặc zalo đ/c Hiền
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh (B/c);
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Võ Thị Thương
Cơ quan: Công đoàn viên
chức
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Võ Thị Thương
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