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      KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 282-KH/HNDTW, ngày 21/01/2021 của Ban Thường 

vụ TW Hội NDVN về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông 

dân năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong các cấp Hội năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thường xuyên thực hiện tốt Luật phố biến, giáo dục pháp luật, các văn 

bản pháp luật mới được ban hành; nâng cao nhận thức của cán bộ Hội các cấp và 

hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo 

sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa 

pháp luật vào đời sống. 

- Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục kịp thời nội dung các văn bản pháp luật 

có liên quan đến đời sống nhân dân, đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tiến 

độ, chất lượng và trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp. 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với chính quyền, 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Nội dung phổ biến, tuyên truyền cần ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, sinh 

động với nhiều hình thức chuyển tải, nội dung phù hợp với nhận thức của các nhóm 

đối tượng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

với tư vấn pháp luật. 

II. NỘI DUNG  

1- Phổ biến, giáo dục Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp, nội dung, chính sách mới tại các Luật, pháp lệnh mới ban hành 

hoặc có hiệu lực năm 2020 và 2021; tuyên truyền quyền, nghĩa vụ cơ bản của cán 

bộ, hội viên, nông dân trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp. 

2- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan 

điểm, chính sách lớn trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
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Đảng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3- Tiếp tục phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận TQ Việt Nam, Luật 

Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng, chống tham nhũng… 

Tổ chức tuyền truyền một số luật vừa được Quốc hội thông qua năm 2020 như: 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Toàn án; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường…  

4- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham 

gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

5- Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam ( 09/11) trong các cấp Hội 

Nông dân và cán bộ, hội viên, nông dân. 

6- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, nhân dân theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua sinh 

hoạt chi, tổ Hội, các hội nghị Báo cáo viên, tập huấn, sinh hoạt Câu lạc bộ” Nông 

dân với pháp luật”… 

- Tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng , Nhà nước có 

liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các hoạt động, các mô hình nông 

dân tham gia phổ biến, vận động chấp hành pháp luật trên Bản tin ND, Trang 

Thông tin điện tử của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

- Xây dựng mô hình điểm về phát động “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ 

biến và vận động chấp hành pháp luật ở địa phương”. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân;  

Tuyên truyền pháp luật thông qua các chương trình” Vui cùng nhà nông”, “ Người 

nông dân hiện đại”… 

- Tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật năm 2021” (Ngày 09 tháng 11). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

- Ủy ban kiểm tra chịu trách nhiệm tham mưu phối hợp thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân theo Kế hoạch. 
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- Các Ban, Trung tâm phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn 

được phân công theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện các nội 

dung cụ thể. 

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

- Hướng dẫn Hội Nông dân cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng 

đồng dân cư. 

- Phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức 

học tập, phổ biến các nội dung văn bản pháp luật. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2021. 

Các Ban, Trung tâm và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết 

quả công tác phố biến, giáo dục pháp luật về BTV Hội ND tỉnh( qua Ủy ban Kiểm 

tra) Email: ubktndqt@gmail.com) trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp báo cáo gửi 

TW Hội NDVN ./. 

 

  Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực HND tỉnh; 

- Hội ND các huyện, thị xã thành phố; 

- Các Ban, VP, Tr Tâm; 

- Lưu UBKT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                           

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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