
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

    

 

Thực hiện Kế hoạch số 10221/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND 

tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt 

Nam (09/11); các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại địa 

phương và trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách, quy định 

mới được ban hành, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của văn bản 

pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020.  

- Thông tin các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung 

liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp 

của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc 

cần định hướng dư luận xã hội như: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, phòng chống 

dịch bệnh, cháy nổ, tác hại của rượu bia, thuốc lá, biên giới, hải đảo, xử lý vi 

phạm hành chính, các cam kết quốc tế… 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; 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. 

- Biểu dương 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. Đồng thời, đưa tin, bài phản ánh, đấu 

tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 
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- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

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

dân. 

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. 

3. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến ngày 15/11/2020. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền có hiệu quả 

các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thiết lập trang thông tin 

điện tử, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Tư pháp (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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