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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  86  /CĐ-ĐHQG 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng  9  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc 
tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017; Ban Thường vụ Công đoàn 
ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch thực hiện như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
 1. Mục đích 
 - Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 
một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò 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 cho 
mọi người trong xã hội. 
 - Gắn với quán triệt, triển khai các nội dung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) và các luật, pháp lệnh, 
nghị định, quyết định quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018 liên 
quan đến cơ quan, liên quan trực tiếp đến CBVC-LĐ. 

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ vào các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu 
nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

2. Yêu cầu 
- Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tuyên truyền, tổ chức sâu rộng, thiết 

thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng 
tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng cơ quan nhằm tôn 
vinh Hiến pháp, pháp luật; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ 
pháp luật của đoàn viên công đoàn và CBVC-LĐ, bảo đảm hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

- Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, 
thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức 
tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành 
và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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 II. Nội dung, hình thức, thời gian và khẩu hiệu tuyên truyền 
 1. Nội dung 
 - Tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối 
của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức 
pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 
 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ Luật Lao động 
năm 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế 
2014, Luật An toàn vệ sinh lao động... 
 - Tùy theo nhu cầu của CBVC-LĐ và điều kiện của đơn vị có thể tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc 
hội khóa XIV. 

  2. Thời gian, hình thức 
 - Tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật là việc làm thường xuyên của các 
CĐCS, của CBVC-LĐ, trong đó tập trung vào 02 tháng từ 01/10/2017 đến 
30/11/2017, tuần cao điểm từ ngày 06/11/2017 đến 11/11/2017. 
 - Tùy theo điều kiện của tầng đơn vị có thể tổ chức Ngày pháp luật hoặc lồng 
ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; treo khẩu hiệu tại các trụ sở cơ quan; tham gia 
kiểm tra, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao 
động đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát hiện, biểu 
dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu 
quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

 3. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền 
3.1. 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 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”. 

3.2. Các khẩu hiệu 
- 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 – 09/11. 
- Cán bộ, công chức, viên chức… (tên cơ quan, đơn vị, địa phương) gương 

mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. 
 - Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
 - Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của 
mỗi công nhân, viên chức, lao động; 
 - Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; 
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          - Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 
 - Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, 
không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 

III. Tổ chức thực hiện 
 - Các CĐCS triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả với 
nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. Phối hợp với 
Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, 
công đoàn cho đoàn viên công đoàn và CBVC-LĐ tại đơn vị. 
 Các CĐCS gửi báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày pháp luật về Công 
đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 10/11/2017. 
 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS quan tâm xây 
dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động CBVC-LĐ tích cực 
hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tinh thần 
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 
Trân trọng./. 
 
Nơi nhận:  
- LĐLĐ TP; 
- Các CĐSC trực thuộc; 
- Lưu VP. 
 

 

 


