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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 

và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Ngày Pháp luật, phát động đợt thi 

đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 

2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban 

Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự 

năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Căn cứ Công văn 2596/STP-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ 

chức Cuộc thi về việc phối hợp tổ chức, phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2017); Luật Quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Bộ luật Dân sự; 

Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…;  

Tích cực hưởng ứng, tuyên truyền phát động nội dung và thể lệ cuộc thi 

tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) đến từng công 

chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thực thức về tuân thủ 

pháp luật.  

2. Yêu cầu 

Nội dung của tài liệu cần phổ biến ngắn gọn, xúc tích, giúp cho công 

chức, viên chức, người lao động nắm rõ được nội dung, ý nghĩa của các văn bản 

luật đồng thời nâng cao ý thức thực thi pháp luật; 

Nội dung dự thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) đảm bảo phù hợp với từng đối tượng dự thi, tập trung vào những quy 

định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật 

- Hưởng ứng ngày Pháp luật, Sở thực hiện tuyên truyền thông qua treo 

băng rôn trước trụ Sở cơ quan từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018 với 

khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 

- Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật đến toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động của Sở, tập trung trong tháng 11 năm 2018. 

2. Phổ biến cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) 

- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

- Quyết định số 197/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ 

chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 

2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

- Công văn 2596/STP-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi về việc phối hợp tổ chức, phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

3. Hình thức tổ chức 

- Văn phòng Sở gửi đề cương tóm lượt những nội dung cơ bản của 07 văn 

bản luật đến lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thông qua hộp thư điện tử cá 

nhân để phổ biến đến từng công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu; 

- Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở về thực hiện Ngày 

Pháp luật năm 2018; 

- Phổ biến các văn bản liên quan đến Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). Gửi Phiếu dự thi đến từng cá nhân để 

tham gia dự thi tìm hiểu, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động 

của Sở đều tham gia. Tổng hợp Phiếu dự thi nộp về Ban Tổ chức đúng thời gian 

quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn phòng Sở phối hợp với Báo cáo viên pháp luật của Sở tóm lượt nội 

dung tài liệu cần triển khai gửi đến các Phòng, đơn vị; Tổng hợp và báo cáo theo 

quy định; 

Văn phòng Sở làm đầu mối gửi và nhận lại Phiếu dự thi tìm hiểu Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) nộp về Ban Tổ chức đúng thời 

gian quy định; 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn Phòng Sở 

đăng tải theo nội dung của Kế hoạch vào mục “Phổ biến pháp luật” trên cổng 

thông tin điện tử của Sở; 
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Các đơn vị gửi danh sách công chức, viên chức, người lao động ký tên 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và tham gia dự thi tìm hiểu Bộ luật hình 

sự về Văn Phòng Sở trước ngày 26/11/2018 để tổng hợp, báo cáo. 

Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm triển khai, thực hiện 

Kế hoạch này./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đông Phương An 
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