
UBND TỈNH LAI CHÂU 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,          

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH 

Số:          /HĐPH- STP 

V/v truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.              

  

Thực hiện Công văn số 4175/HĐPL ngày 26/10/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương về truyền thông Lễ 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2022. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, được sự đồng ý 

của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tổ chức Lễ 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20h10 ngày 

06/11/2022. 

Để phát huy hiệu ứng buổi Lễ đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố yêu cầu các công chức, viên chức, người lao động và 

khuyến khích nhân dân trong phạm vi quản lý tích cực theo dõi Lễ hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20h10 ngày 06/11/2022 

(được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam); Tăng 

cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua 

đó lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.  

Trân trọng nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp (b/c);  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thanh Hải 
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