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Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4860/UBND-NC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11 năm 2020. Để tổ chức tuyên truyền,
cổ động trực quan về Ngày Pháp luật năm 2020 có hiệu quả, Sở Tư pháp trân
trọng kính gửi Quý cơ quan, đơn vị, địa phương một số nội dung để thực hiện như
sau:
1. Về chủ đề
“Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
09-11 năm 2020, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tập trung nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng và thực thi pháp luật; đồng hành cùng người dân, doanh
nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào
mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.
2. Về khẩu hiệu tuyên truyền
- “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là
trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”;
- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức
ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”;
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng
Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 ngành Tư pháp”;
- “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”.
3. Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2020,
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan chủ
đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2020 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng
rôn, cờ, phướn... treo trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan,
đơn vị, trường học, địa điểm công cộng.
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Ngoài những chủ đề, khẩu hiệu gợi ý trên, trong quá trình tổ chức thực
hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn sử dụng những
chủ đề, khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa
phương. Đồng thời, cần bám sát nội dung hướng dẫn thực hiện tại Công văn số
4860/UBND-NC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
hướng dẫn tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam 09-11 năm 2020.
Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện
tốt các nội dung theo Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (phối hợp thực hiện);
- Bộ Tư pháp - Vụ PBGDPL (báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, PB.
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