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Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 
   

Số:            /QĐ-EVN Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-EVN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng các ban thuộc Hội đồng 

thành viên EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng thuộc Cơ quan 

EVN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN; Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty 

TNHH MTV cấp II; Người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Bộ Công Thương (để b/c); 

- UBQLVNN tại DN (để b/c); 

- HĐTV EVN (để b/c); 

- Công đoàn ĐLVN;  

- Công đoàn CQEVN; 

- Đoàn TN EVN; 

- ĐTN Cơ quan EVN; 

- Lưu: VT, PC.   

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Nhân 
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TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

năm 2021 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

 
 

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2021 (ngày 09 tháng 11 hàng năm) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Kế hoạch hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; 

đưa việc cập nhật, tìm hiểu pháp luật thành công việc hàng ngày của mỗi CBCNV 

trong toàn EVN. 

- Hoàn thiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống Quy chế quản lý nội bộ 

của EVN; tạo chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, Quy 

chế quản lý nội bộ trong toàn EVN.  

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là công tác rà soát, thực hiện, tuân thủ pháp 

luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN; bám sát nhiệm vụ của EVN, đơn vị, phát 

huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách 

nhiệm của đơn vị mình trong tổ chức Ngày Pháp luật. 

- Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc 

triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật, để thu hút đông đảo CBCNV tham gia. 

- Áp dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

  II. CHỦ ĐỀ  

1. Chủ đề 

Hoàn thành rà soát sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện hệ thống Quy chế 

quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; chủ động tham gia xây 

dựng, thực thi pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

này theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam. Triển khai Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
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2. Khẩu hiệu  

Các đơn vị có thể chọn một trong các khẩu hiệu treo tại trụ sở của đơn vị: 

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

Việt Nam”; 

-  “Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam gương mẫu chấp hành 

và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; 

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

Khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực hoạt 

động của đơn vị và tình hình địa phương. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 

2021 tại đơn vị 

 Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến CBCNV đơn vị mình 

về nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật; xác định chủ đề, lựa 

chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể 

CBCNV trong đơn vị 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của EVN và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành có phạm vi áp 

dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.  

+ CBCNV chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới 

ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp 

luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của 

EVN trong thực thi công việc; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị. 

+ Tích cực học hỏi, áp dụng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để 

hưởng ứng Ngày Pháp luật tại đơn vị; đề xuất hoặc khen thưởng kịp thời các điển 

hình tiên tiến trong công tác giáo dục, phổ biến, thi hành pháp luật. 

+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. 

+ Phát động thi đua triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật, đánh 

giá tổng kết, khen thưởng hoặc đề xuất Bộ ngành, EVN khen thưởng các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu, điển hình trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật cũng như 

trong việc xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ. 

-  Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong EVN. 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021, tập trung trong tháng cao điểm (từ ngày 

10/10 đến ngày 10/11/2021). 
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3. Tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật mới ban hành; Quy chế quản lý 

nội bộ của EVN và các chuyên đề phù hợp với hoạt động của EVN, đơn vị 

- Đơn vị chủ trì: Ban Pháp chế. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Ban, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021, tập trung trong tháng cao điểm (từ ngày 

10/10 đến ngày 10/11/2021). 

4. Tham gia tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (do các Bộ, ngành tổ chức) 

 EVN và các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động 

khác theo đề nghị của Bộ, ngành.  

5. Công tác hoàn thiện thể chế; tổ chức thực hiện Quy chế quản lý nội bộ 

Đẩy mạnh việc rà soát, phát hiện các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng quản 

lý, sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh,… có liên quan 

đến EVN để góp phần thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.  

Tích cực theo dõi, tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật khi gửi xin ý 

kiến hoặc được tham gia Ban soạn thảo; chủ động có các ý kiến góp ý, kiến nghị về 

các vướng mắc, khó khăn khi áp dụng thi hành pháp luật có liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, chức năng nhiệm vụ của EVN, đơn vị.  

 Rà soát quy chế, quy định đầy đủ kịp thời điều chỉnh nhằm chuẩn hoá nguyên 

tắc quản lý, điều hành, từng bước hình thành hệ thống quản trị tiên tiến, tuân thủ 

pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế quản lý nội 

bộ của EVN. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Pháp điển 

hóa hệ thống QCQLNB của EVN và triển khai đến các đơn vị.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 7479/CT-EVN ngày 17/11/2020 của 

Tổng giám đốc về thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2021-2025 trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam; Văn bản số 3296/EVN-TCNS ngày 14/6/2021 của 

EVN về triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, liên 

quan đến công tác pháp chế; Văn bản số 4482/EVN-PC ngày 30/7/2021 của EVN 

về triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, tổ chức và hoạt động pháp chế 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đooạn 2021-2025; các hướng dẫn 

của nhà nước và EVN về công tác pháp chế doanh nghiệp. 

 IV. HÌNH THỨC 

1. Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên 

của mỗi CBCNV; tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật mới liên quan trực tiếp tới người lao động, doanh nghiệp nói 
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chung và EVN nói riêng, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN mới ban hành có 

phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.  

2. Các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù 

hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở áp dụng 

công nghệ thông tin trong Đề án chuyển đổi số; thực hiện nghiêm quy định phòng 

chống dịch COVID-19, cụ thể: 

- Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông 

qua Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện 

thực tế; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực CBCNV, 

các hoạt động giáo dục, phổ biến, thi hành thể chế, chính sách pháp luật nhà nước 

và quy định của EVN. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và 

Quy chế quản lý nội bộ của EVN thông qua các hình thức phù hợp. 

- Chủ động chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, các tài liệu, thông tin, kinh 

nghiệm về nghiệp vụ pháp chế (như lưu đồ giải quyết công việc, công tác tố tụng, 

mẫu hợp đồng, cách thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, QCQLNB...). Ban Pháp 

chế EVN tập hợp và phổ biến đến các đơn vị. 

Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức 

phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu 

quả.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Ban, Văn phòng EVN: Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển 

khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả.  

Văn phòng Cơ quan EVN thực hiện treo khẩu hiệu tại Trụ sở Cơ quan EVN 

trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021; thực hiện 

chạy hàng chữ trên các màn hình điện tử của Cơ quan EVN trong thời gian này 

(các màn hình tại cửa chính và các tầng của Cơ quan EVN).  

2. Các đơn vị thành viên EVN: Trên cơ sở Kế hoạch này các đơn vị hướng 

dẫn và tổ chức triển khai, thực hiện theo các nội dung tại mục I, II, III, IV nêu trên. 

3. Trung tâm Thông tin điện lực tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, 

chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp,... về Ngày Pháp luật trên các trang 

Thông tin điện tử, Tạp chí thuộc EVN. 

4. Ban Pháp chế EVN: 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật 

trong toàn EVN; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của EVN gửi 

Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật, Quy chế quản lý 

nội bộ của EVN theo Chương trình công tác pháp chế hàng năm của EVN...; Phối 
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hợp tổ chức Hội nghị do Bộ, ngành chủ trì liên quan đến công tác pháp chế theo chỉ 

đạo của Lãnh đạo EVN. 

- Phối hợp với các Ban, Văn phòng, đơn vị liên quan tổ chức Ngày Pháp luật 

tại Cơ quan EVN theo hình thức phù hợp. 

- Đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật, thực hiện Quy chế quản lý nội bộ của EVN và trong việc triển khai Ngày Pháp 

luật. 

5. Ban Tài chính Kế toán EVN, Văn phòng EVN bố trí kinh phí thực hiện 

những nhiệm vụ trong Kế hoạch theo quy định hiện hành của EVN. 

VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO 

 1. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi về EVN trước ngày 16 tháng 11 

năm 2021 qua hệ thống EVNPortal. 

 2. Ban Pháp chế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 


		LE TRONG TAI
	2021-08-06T11:46:24+0700
	HA NOI
	Ky so


		NGUYEN MINH KHOA
	2021-08-06T11:53:38+0700
	HA NOI
	Ky so


		TRAN DINH NHAN
	2021-08-07T17:16:34+0700
	HA NOI
	Ky so


		TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
	2021-08-07T22:41:17+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
	2021-08-07T22:41:26+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
	2021-08-07T22:41:27+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi




