
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

              
     Số:        /UBND-PTP 
  V/v hưởng ứng ngày pháp 

luật Việt Nam năm 2022 

           Nam Trực, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 

                 - UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 11/10/2022 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

pháp luật Việt Nam năm 2022, văn bản số 1341/STP-PBTDTHPL ngày 

14/10/2022 của Sở Tư pháp về việc “Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam” năm 

2022. UBND huyện yêu cầu các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chủ 

động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2022 như sau:  

 1. Nội dung: 

  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày 

Pháp luật Việt Nam; nghiên cứu, lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp 

luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong đợt cao điểm. Bên 

cạnh việc bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật, thì các đơn vị cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, 

xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: 

phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên 

giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính… Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố 

tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.  

 2. Hình thức: 

 Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp, thiết 

thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin 

điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng xã hội; tổ 

chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ... Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích tại các tuyến 

đường chính, các phố lớn, khu trung tâm, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, 

địa điểm công cộng xong trước ngày 27/10/2022 để truyền thông, phổ biến rộng 

rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

 3. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

 Khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật do Bộ Tư pháp cung 

cấp gồm:  

 a) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong 

xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của nhân dân. 

 b) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng 

Ngày pháp luật Việt Nam.  



 c) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách 

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

 d) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, 

góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.  

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

pháp luật của người dân, doanh nghiệp.  

 e) Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu 

kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.  

 g) 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. 

 h) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp thực 

hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả.  

 4. Thời gian thực hiện: 

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tổ chức trong tháng 

cao điểm, bắt đầu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 15/11/2022.  

 Bộ Tư pháp chọn tỉnh Nam Định để tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam, 

chương trình thực hiện tại Hải Hậu, dự kiến vào ngày 27/10/2022.  

 UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 23/11/2021./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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