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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

    Số 16 -BC/VPTU 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

   Phan Thiết, ngày 17 tháng 11 năm 2015 

 

BÁO CÁO  

sơ kết 3 năm (2013 - 2015) thực hiện Ngày pháp luật (09/11) 

tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy 

------- 
 

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; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức sơ kết 3 năm (2013 

- 2015) thực hiện Ngày pháp luật; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác triển khai, quán triệt 

Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tổ 

chức Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Văn phòng Tỉnh ủy đều ban 

hành kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật (01/11). Trên cơ sở đó, Thủ 

trưởng cơ quan đều tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung tổ chức Ngày 

pháp luật tại cơ quan; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị 

trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật phù 

hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan. 

2. Kết quả thực hiện 

Trong 03 năm qua, hưởng ứng Ngày pháp luật hàng năm, Văn phòng Tỉnh 

ủy đều tổ chức treo băng-rôn tại cơ quan Tỉnh ủy và Khách sạn Đồi Dương với 

các nội dung: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ‘‘Cán bộ, công 

chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật” trong 

thời gian từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11 hàng năm. 

Tổ chức cung cấp nội dung toàn văn 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 tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để tự tìm hiểu, tự 

nghiên cứu để nâng cao nhận thức pháp luật. Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan 

tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến thông tin liên quan đến chủ quyền biển 

đảo, Luật phòng, chống tham nhũng, bình đẳng giới; phổ biến những điểm mới 

của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật 
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Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; triển khai một số quy 

định pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan. Sau đó, đăng tải toàn bộ các tài liệu 

liêu quan lên Website nội bộ cơ quan để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan tiếp tục nghiên cứu. 

Thủ trưởng cơ quan cũng đã phối hợp với Đảng ủy, các đoàn thể trong cơ 

quan tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2013 bằng hình thức trắc nghiệm và xử lý tình huống giữa các đội thi 

trong cơ quan. Đồng thời, hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” do Trung ương và tỉnh phát động; toàn 

cơ quan có 20 bài viết của cá nhân; trên cơ sở đó, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo 

xét chọn, khen thưởng đối với 03 cá nhân có bài viết tốt nhất. 

Xác định quan điểm việc 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; định kỳ hàng tháng, thông qua cuộc họp Đảng ủy, họp giao 

ban giữa tập thể lãnh đạo cơ quan với lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và 

các đoàn thể của cơ quan; Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan đều nhắc nhở cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải tuân thủ chấp hành 

pháp luật, nhất là thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị số 27-

CT/TU, 30-CT/TU và 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). 

3. Đánh giá chung 

Nhìn chung, qua 03 năm thực hiện Ngày pháp luật; Văn phòng Tỉnh ủy đã 

chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung phù hợp để 

hưởng ứng Ngày pháp luật, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; qua 

đó, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp 

phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cũng như chấp hành các quy 

định của địa phương nơi cưu trú. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 

vẫn còn một số hạn chế: Nội dung, hình thức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp 

luật chưa thật phong phú; một số nội dung quán triệt chưa thật sâu kỹ. 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Thường xuyên quán triệt quan điểm việc 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. 

- Kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các 

văn bản pháp luật mới ban hành để cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
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động trong cơ quan nắm, hiểu, thực hiện có kết quả. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện 

tốt việc lồng ghép vào các cuộc họp của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn 

thể trong cơ quan để quán triệt, phổ biến sâu kỹ các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị số 27-CT/TU, 

30-CT/TU và 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), gắn với tiếp 

tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về 

xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định về chuẩn mực văn hóa của cán bộ, công 

chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Tổ chức nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù 

hợp, có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong thời gian hưởng ứng Ngày pháp luật 

hàng năm./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Sở Tư pháp (để tổng hợp); 

- Đảng ủy, các đoàn thể cơ quan; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan; 

- 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) 
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