
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /KH-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6801/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành 

phố triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019, Sở Tài chính ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện hướng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày 

của mỗi công chức, người lao động; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội 

về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. 

2. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, xác định rõ 

nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm các phòng, cá 

nhân trong tổ chức Ngày Pháp luật. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, có trọng 

tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của 

mỗi phòng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung 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; phổ biến, tuyên truyền 

các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 

doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề 

khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. 

2. Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính; phối hợp hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, 

bức phá, hiệu quả”. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 được tổ chức thường 

xuyên, liên tục; đặc biệt trong đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết 

ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

IV. CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN 

Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp theo phụ lục kèm theo. 



2 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 

07/3/2019 của Sở Tài chính về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Sở Tài chính năm 2019. Duy trì Ngày pháp luật hàng tháng của Sở đúng thời gian 

(ngày 15 hàng tháng). 

2. Phòng Tin học và Thống kê tiếp tục và duy trì nhiệm vụ được phân công 

tại Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/3/2019 của Sở Tài chính. Ngoài ra, liên hệ Sở 

Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình để phổ biến, giáo dục pháp luật, gương 

người tốt, việc tốt trong tuyên truyền và thực thi pháp luật trong thời gian cao điểm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. 

3. Các phòng có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch này 

đến toàn thể CC, NLĐ. Tiếp tục khuyến khích CC, NLĐ viết bài, đăng thông tin về 

các nội dung nêu tại Khoản 1, Mục II Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/3/2019 

của Sở Tài chính. 

4. Công chức, người lao động của Sở tham gia hội nghị phổ biến Luật 

Phòng, chống tham nhũng và Luật Phòng, chống tác hại của bia, rượu (Hội nghị do 

Sở Tư pháp chủ trì triển khai trong đầu tháng 11/2019, tổ chức trong 01 buổi). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hướng ứng Ngày Pháp luật năm 

2019 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu các phòng nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.04.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Phụng 
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Phụ lục 

CÁC KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-STC ngày    /    /2019 của Sở Tài chính) 

 

 

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

3. 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. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. 

5. Đẩy mạng 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. 

6. Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công 

dân. 
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