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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

 Số 01-KH/VPTU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 20  tháng 10 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH 

triển khai tổ chức Ngày pháp luật (09/11) năm 2015 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 3532/KH-UBND, ngày 07/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

I- Quan điểm, mục đích, yêu cầu:  

- Chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ, là nhiệm vụ thường 

xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

- Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ 

quan. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong 

việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

- Ngày Pháp luật năm 2015 được tổ chức thiết thực, chu đáo, nội dung 

phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan; không phô trương, hình thức. 

II- Nội dung 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 3532/KH-

UBND, ngày 07/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, tập trung thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tại trụ sở cơ quan 

Tỉnh ủy và Khách sạn Đồi Dương với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật” 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2015. 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Phó Chánh Văn 

phòng Tỉnh ủy. 

- Các đơn vị thực hiện: Phòng Quản trị, Khách sạn Đồi Dương. 

2. Tổ chức quán triệt và cung cấp các tài liệu pháp luật như: Luật Tổ chức 

Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ 

chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật 

Ngân sách Nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản 

pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ... cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 
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- Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 

30/11/2015. 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh 

Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Các đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân (đăng tải 

lên Website nội bộ); Khách sạn Đồi Dương (bằng các hình thức phù hợp). 

3. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan xây dựng, ban hành Báo cáo kết quả 

thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 và Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Ngày 

Pháp luật tại cơ quan để gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2015 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Trình Thủ trưởng cơ quan trước ngày 10/11/2015. 

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Nguyễn Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh 

Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân. 

III- Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về nội dung Kế 

hoạch số 3532/KH-UBND, ngày 07/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đính 

kèm) và Kế hoạch này để tích cực hưởng ứng thực hiện. 

2. Các phòng, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung công việc 

tại mục II của Kế hoạch này có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện theo 

đúng tiến độ thời gian quy định. 

3. Giao Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân giúp Thủ trưởng cơ quan 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:                                                          

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

- Đảng ủy và các đoàn thể trong cơ quan; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  

- Các đồng chí lãnh đạo cơ quan; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 

                

(để báo cáo) 


