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- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 4479/HĐPH-NCKS ngày 07/10/2020 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn hưởng ứng 

Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật thành phố đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung: 

- Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung 

các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019, năm 2020; phổ biến, tuyên 

truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi 

nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ 

môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo 

lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm 

trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội 

được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, … 

- Tuyên truyền, phổ biến những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các 

lĩnh vực: cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều 

kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về 

đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có 

công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất 

đai, bảo hiểm xã hội … góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phòng, 

chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ; 

phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; xử lý vi phạm 

hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên có liên 

quan. 

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục 



 

 

pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã 

hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội 

dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Hình thức: 

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên 

của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. 

Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã chủ động lựa chọn hình 

thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao tập trung vào một số hoạt động sau: 

Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 

thi hành và bảo vệ pháp luật. 

Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng 

thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở) truyền thông qua mạng viễn 

thông, mạng xã hội. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp. 

Tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ 

động trực quan về Ngày Pháp luật Việt Nam qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng 

zôn, cờ phướn, khẩu hiệu, … trên các tuyến phố chính, khu trung tâm, trụ sở cơ 

quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với 

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

thể thao, … 

3. Khẩu hiệu: 

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

Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong 

thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

- 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. 

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân 

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý trên, các đơn vị có thể lựa chọn  những khẩu 

hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình. 

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 ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã, đặc biệt là 

các đơn vị được chọn làm điểm (Công an thành phố, UBND phường Gia Cẩm) 

căn cứ Văn bản này, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch/Văn bản và triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 với nội dung, hình thức phù 

hợp. 

UBND các phường, xã tổ chức triển khai tốt Chương trình phối hợp số 

01/CTPH/MTTQ-PTP ngày 20/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam - phòng Tư pháp thành phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân 

tộc và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

năm 2020 về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) theo quy định. 

5.2. Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL 

thành phố: 

Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, 

đoàn thể, UBND các phường, xã triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 trên 

địa bàn thành phố. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức điểm hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

khu dân cư. 

5.3. Phòng Văn hóa - thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình thành phố: 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương (nhất là các đơn vị được 

chọn làm điểm) để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự 

chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời 

phỏng vấn phản ánh các hoạt động tổ chức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

5.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên, 

các tổ chức chính trị-xã hội: 

Hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến các tổ chức 

thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm 

chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành bảo 

vệ pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp tổ chức 

lồng ghép Ngày Pháp luật và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân 

cư trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho người dân. 

5.5. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố: 



 

 

Phối hợp xây dựng một số vụ án điểm, tổ chức xét xử lưu động tại địa bàn 

xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân những nội 

dung pháp luật về tố tụng. 

Trong quá trình thực hiện, nến có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thành phố 

để phối hợp giải quyết kịp thời.  

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT TP (Ô. Luận); 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ                              

Lê Công Luận 
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