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      Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 245-KH/HNDTW, ngày 23/9/2020 của Ban 

Thường vụ TW Hội NDVN về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 

2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo các Hội cơ sở triển khai thực hiện các nội 

dung chủ yếu sau: 

1-Tuyên truyền, phố biến về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật( 09/11); giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của hội viên, nông 

dân. 

2- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và 

bảo vệ pháp luật. 

3- Tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-

QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, 

hội viên, nông dân gắn với thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân. 

4- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tháng cao điểm(15/10-

15/11/2020) tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua 

như: Bộ Luật Lao động, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Tố cáo, 

Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; những vấn đề hội viên, nông dân quan tâm như: cải cách 

hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch 

bệnh đặc biệt là dịch Covid-19… 



5- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; 

vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt pháp luật. 

6- Khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 05/11/2020 đến ngày 15/11/2020: 

-“ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 

-“ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghia 

Việt Nam”; 

-“ Cán bộ Hội Nông dân các cấp gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; 

-“ Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán 

bộ, hội viên, nông dân”. 

Đây là một trong những nội dung hoạt động thiết thực, Ban Thường vụ 

Hội ND tỉnh đề nghị Hội ND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 

nghiêm các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về BTV Hội ND tỉnh( qua 

Ban Xây dựng Hội, Email: banxaydunghoihndqt@gmail.com) trước ngày 

16/11/2020 để tổng hợp báo cáo gửi TW Hội NDVN và UBMTTQVN tỉnh./. 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu XDH, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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