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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường.  
 

Căn cứ Kế hoạch số 2476/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND 

thành phố Lai Châu triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu; Công văn số 24/HĐPH-

STP ngày 25/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Lai Châu về việc hưởng ứng, truyền thông 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, 

phường quan tâm, triển khai một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực, ngành của từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực 

quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống pano, áp phích, băng rôn tại các cơ quan, 

đơn vị, đường phố, khu trung tâm, địa điểm công cộng trong tháng 11 năm 

2022. Lựa chọn một số khẩu hiệu tuyên truyền sau: 

“Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

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

Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. 

“Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng 

thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống”. 

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách 

nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ”. 

“Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 

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

“Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì 

một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 

“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”. 
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“Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, 

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

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

pháp luật của người dân, doanh nghiệp”. 

“Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật”. 

“Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu 

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

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, Trang thông 

tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; truyền thông qua mạng viễn 

thông, mạng xã hội như: Đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền, đưa tin các bài viết về 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp 

luật Việt Nam… Riêng đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

thành phố chủ động tăng thời lượng, xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng 

sự tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, 

phường cung cấp, cập nhật thông tin về hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nội dung về: Xây dựng tin, bài nghiên cứu, 

phản ánh hoạt động xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, công tác tổ 

chức thi hành pháp luật, tôn vinh người tốt, việc tốt, tuân thủ, chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân… Các thông 

tin về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương đề 

nghị gửi về Hội đồng PHPBGDPL thành phố (qua Phòng Tư pháp) theo địa chỉ 

Email: phongtuphaptxlc@gmail.com, điện thoại: 0213.3877.156 để đăng tải lên 

Trang thông tin điện tử thành phố Lai Châu.    

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường quan 

tâm, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật thành phố;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Trần Đình Tiến 
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