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 HÔỊ NÔNG DÂN VIÊṬ NAM 

BCH HÔỊ ND TỈNH QUẢNG TRI ̣

                   * 

   Số: 26- HD/HNDT 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Trị, ngày 12 tháng 10 năm 2021           

 

HƯỚNG DẪN 

Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-HNDTW ngày 22/9/2021 của Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam về Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2021, Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 06/10/2021 của 

Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh về Hướng dẫn Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 

2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hướng dẫn triển khai Ngày Pháp luật năm 

2021 cụ thể như sau:  

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN: 

1. Nội dung tuyên truyền: 
- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 

Việt Nam; giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân. 

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

pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

- Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Chỉ thị, Nghị quyết của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống 

Covid - 19; các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đất đai, Luật phổ biến giáo 

dục pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật khiếu nại, Luật Tố 

cáo, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp 

luật khác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội 

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

2. Hình thức tuyên truyền 
- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền phổ 

biến pháp luật như tổ chức các hội nghị trực tuyến; đăng tải văn bản pháp luật cần 

tuyên truyền trên Bản tin nông dân, Trang Thông tin điện tử của Hội; truyền thông ở 

cơ sở; phát huy tối đa hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn và các ứng dụng: 

Zoom, Skype, Microsoft Team… 

- Tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động 

hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. 

- Phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép 

hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên 

môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tăng 

cương lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật trong dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn 

kết toàn dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2021) ở các khu dân cư. 
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- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan với chủ đề, khẩu 

hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ 

quan, tuyến đường chính, nơi công cộng; 

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

động, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân. 

3. Thời gian tuyên truyền 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức thường xuyên, 

liên tục cả năm, tập trung tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 

30/11/2021; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2021. 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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”. 

- “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần thực 

hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội” 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Hội: 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày 

Pháp luật năm 2021; giao Ban xây dựng Hội phối hợp với UBKT tham mưu cho Ban 

Thường vụ tỉnh Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 

năm 2021; theo dõi đôn đốc kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc tổ chức thực hiện. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố: 

- Căn cứ vào các nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Ngày Pháp luật Việt 

Nam nêu trên, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố lựa chọn hoạt động phù hợp 

với địa phương để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tiết kiệm, hiệu quả, đồng 

thời hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở thực hiện. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam gắn với các hoạt động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, đề nghị 

các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai 

thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây 

dựng Hội Email: banxaydunghoihndqt@gmail.com) trước ngày 25/11/2021 để tổng 

hợp báo cáo gửi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường Trực tỉnh Hội; 

- Các Ban, VP, Trung tâm; 

- Các huyện, thị, thành Hội; 

- Ủy viên UBKT tỉnh Hội; 

- Lưu: VT, UBKT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Hường 
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