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Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022  

        Hà Nội, ngày 26  tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian 

qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09 tháng 11 

(Ngày Pháp luật Việt Nam) đã được các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa 

phương và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của 

toàn xã hội. Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý 

nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống 

xã hội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL 

trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai 

mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 (được truyền hình trực tiếp trên kênh 

VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam). 

Để phát huy hiệu ứng buổi Lễ đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương 

phối hợp với VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng truyền hình trực tiếp 

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông 

tin, báo chí ở địa phương tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp 

luật trong xã hội. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  

Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng  
phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);  

- Bộ trưởng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Thường trực  

Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Lưu: VT, Tổ Thư ký Hội đồng, Vụ PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thanh Tịnh 
 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-26T11:27:14+0700
	Việt Nam
	Lê Vệ Quốc<quoclv@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-26T11:27:33+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tịnh<tinhnt@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-26T15:59:24+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




