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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: 

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

                    - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 

1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

của Bộ Tư pháp; Để ngày Pháp Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2022 thực sự là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm thực hiện, Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Nội dung trọng tâm tuyên truyền 

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi 

hành Luật PBGDPL; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, 

văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác 

định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

29/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về 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 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các vấn đề 

gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề trên địa 

bàn được dư luận, xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn 

vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, 

tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức 

truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ngay khi được Thủ tướng Chính 

phủ ban hành.  

2. Hình thức triển khai  

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn chủ động lựa chọn hình thức 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, chú trọng một số hình thức: 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp 

luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; hệ thống đài phát thanh các cấp). Xây dựng 

chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; 

đăng tải các tin, bài, video, phóng sự về Ngày Pháp luật Việt Nam tuyên truyền 

trên phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội, viễn thông, hệ thống thông 

tin cơ sở… 

- Cấp phát các các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan như chăng treo băng rôn, pano, áp phích, cờ, phướn 

về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, trên các tuyến 

phố, tuyến đường chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối 

thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tổng kết, xây dựng, nhân 

rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật.  

3. Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022  

- Sống và làm việc theo 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, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.  

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận 

xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sông. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ. 

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp. 

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì 

một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư 

pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực cải 

cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng 

nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật của người dân, doanh nghiệp.  
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- Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật.  

(Khẩu hiệu được đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Ninh Bình: http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/; Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp: http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/).    

4. Thời gian thực hiện  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung tổ chức 

trong tháng cao điểm, bắt đầu từ tháng 10-11/2022. Tập trung triển khai đồng 

loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2022 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

5. Tổ chức thực hiện  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2022 và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2022; chủ động lựa chọn tuyên truyền một hoặc nhiều khẩu hiệu hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên, Hội Luật gia huyện tích cực vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên 

và các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Trên đây là 

một số nội dung trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện và tổng hợp 

báo cáo kết quả gửi về UBND huyện qua Phòng Tư pháp huyện (theo địa chỉ 

email:lamdlt.gv.@ninhbinh.gov.com) trước ngày 11/11/2022 để tổng hợp báo 

cáo Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh./.                                                                  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Dược 

 

http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/).

		2022-09-27T09:13:57+0700


		2022-09-27T15:12:30+0700


		2022-09-28T07:47:49+0700


		2022-09-28T13:40:49+0700




