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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:       /KH-UBND                             Bác Ái, ngày      tháng       năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” 

của cán bộ, công chức, viên chức huyện Bác Ái năm 2022. 
  

Để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của huyện 

về các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời nhắc 

nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ủy 

ban nhân dân huyện Bác Ái xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “ngày 

pháp luật “ vào ngày thứ hai của tuần đầu tháng đến cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

         - Thông qua chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và 

lòng tự hào dân tộc; đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và 

trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. 

         - Việc chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thường xuyên, góp phần 

xây dựng công sở văn minh, hiện đại. 

         - Thực hiện nghiêm chỉnh nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng 

tại cơ quan. 

- Việc triển khai sinh hoạt pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ 

đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời qua sinh hoạt “ngày pháp 

luật” nhằm giáo dục ý thức cho cán bộ, CC, VC và Nhân dân trên địa bàn huyện 

“sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN: 

         1. Đối tượng: 

         Tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Huyện ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện, Khối Mặt trận - Đoàn thể và các cơ quan ngành dọc 

thuộc tỉnh có trụ sở gần khu hành chính huyện (trừ cơ quan Công an huyện và 

Quân sự huyện chào cờ tại cơ quan) tham gia chào cờ. 

         2. Địa điểm: 

         - Tổ chức chào cờ tại sân trụ sở cơ quan Huyện ủy. 

          - Tổ chức sinh hoạt pháp luật tại Hội trường của Ủy ban nhân dân huyện.  

         3. Thời gian thực hiện:   
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         Bắt đầu từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. (Thứ 2) 

         - 06 giờ 55 phút: Cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại sân Huyện ủy . 

         - 07 giờ 00 phút: Bắt đầu chào cờ. 

         - 07 giờ 10 phút đến 08 giờ: Sinh hoạt “ngày pháp luật”. 

Lịch chào cờ, sinh hoạt pháp luật vào các ngày 10/01; 07/02; 07/3; 04/4; 

09/5; 06/6;  04/7;  01/8; 05/9; 03/10; 07/11; 05/12) năm 2022. 

III. NỘI DUNG: 

          1. Trình tự chương trình: 

          a. Công tác chuẩn bị:  

 - Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện: chuẩn bị địa điểm 

chào cờ (tại sân huyện ủy), tập trung xếp hàng, ổn định vị trí theo từng khối.        

 - Giao Trung tâm Văn hóa – thể dục, thể thao và truyền thanh huyện chuẩn 

bị nghi lễ chào cờ. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị hội trường sinh hoạt pháp 

luật và điểm danh số lượng CB,CC,VC tham gia chào cờ, (do lãnh đạo cơ quan báo 

cáo số lượng thành viên của cơ quan, đơn vị tham gia). 

- Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện và 

Ban Tuyên giáo huyện ủy chuẩn bị nội dung, mời báo cáo viên sinh hoạt Pháp luật. 

b. Nghi thức chào cờ: 

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm - Chào cờ - Chào”. 

- Tất cả cán bộ, công chức tham gia chào cờ đứng nghiêm, mắt nhìn lên Quốc 

kỳ và hát Quốc ca (yêu cầu: hát to, rõ ràng, đúng lời, đúng giai điệu, đúng nhịp). 

- Khi Quốc ca kết thúc, người điều khiển chào cờ hô khẩu lệnh: “Thôi”. 

Sau khi chào cờ xong tất cả cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Hội 

trường của UBND huyện để sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Hội đồng phổ biến giáo 

dục pháp luật huyện phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện điều hành buổi 

sinh hoạt pháp luật (thời gian sinh hoạt pháp luật từ 30 - 45 phút). 

c. Nội dung sinh hoạt pháp luật: 

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng về vị trí vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong 

quản lý Nhà nước và đời sống xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị về những nội dung cơ bản của các luật mới ban hành, sửa đổi bổ sung 

có hiệu lực trong năm 2021; 2022 và các chính sách mới được ban hành hoặc sửa 

đổi, bổ sung thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước, đồng thời chú trọng đến các văn 

bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức 

trong đời sống dân sự, kinh tế tại địa phương. 

2. Trang phục tham gia chào cờ: 

- Tất cả CB,CC,VC mặc trang phục công sở và đeo thẻ công chức.  

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
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         1. Tổ chức triển khai: 

         - Căn cứ vào Kế hoạch này các khối Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban 

nhân dân; Ủy ban MTTQVN huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia 

chào cờ, đồng thời triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức của cơ quan, 

đơn vị về chủ trương chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng, phổ biến nội dung 

sinh hoạt “Ngày pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức của huyện về các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước. 

        - Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã căn cứ Kế hoạch này 

chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức chào cờ vào thứ hai tuần đầu tháng và sinh 

hoạt “Ngày pháp luật” tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình. 

         2. Phân công trách nhiệm: 

          a) Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt Kế hoạch này đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình và báo cáo số lượng 

người tham gia của cơ quan cho người điểm danh. Đồng thời cập nhật các văn bản 

quy phạm pháp luật mới liên quan đến chuyên môn của ngành mình gửi về phòng 

Tư pháp tổng hợp và đăng ký lịch để triển khai tại buổi  sinh họat pháp luật. 

b) Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp cùng phòng Tư pháp chuẩn 

bị nội dung  sinh hoạt Pháp luật. 

c) Giao Trung tâm văn hóa huyện thực hiện nghi lễ Chào cờ. 

         d) Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị Hội trường và gửi kết 

quả chào cờ và sinh hoạt pháp luật về phòng Nội vụ để làm căn cứ đánh giá, phân 

loại cán bộ cuối năm. 

 đ) Giao phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện định kỳ tổng hợp, báo cáo 

về UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định. 

 e) Đề nghị Văn phòng Huyện ủy tham mưu Huyện ủy có văn bản thông báo 

triệu tập các Ban đảng tham gia chào cờ và sinh hoạt pháp luật theo kế hoạch. 

           Trên đây là Kế hoạch tổ chức chào cờ vào ngày thứ hai của tuần đầu tháng 

và sinh hoạt “Ngày pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 huyện 

Bác Ái. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện. /. 

Nơi nhận:                   
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                         

- Sở Tư pháp (phòng PBPL); 

- TT Huyện ủy,  HĐND;  

- UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND 09 xã; 

- Lưu: VP.UBND. 

                                                                        

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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