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        Kính gửi:
- Các phòng Quản lý nhà nước thuộc sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở;
- Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố; 
- Các Trung tâm: Văn hóa - Thông tin, Văn hóa - Thể thao; 
Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.        

Thực hiện Kế hoạch số 2259/KH-UBND ngày 02/8/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Tổ chức hưởng ứng 10 năm “Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương; nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời 
sống xã hội, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách pháp luật 
của nhà nước, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân 
thủ, chấp hành pháp luật của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật 
9/11” cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, triển khai có hiệu quả, toàn diện các lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với 
tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát 
triển kinh tế; góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương 
thích ứng linh hoạt, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”;
- “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực 

hưng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 
- “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành 

động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”;
-  “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, 

góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành người dân và doanh nghiệp”; 
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- “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, tăng cường khả 
năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”; 

- “Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động 
học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”;

- “Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT 
ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1. Nội dung
Căn cứ điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị, các 

hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam cần tập trung vào các nội 
dung sau: 

a. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
- Tuyên truyền phổ biến về mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam.
- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi 

hành và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, 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; Siết chặt 
kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ 
trong thực thi công vụ; kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
lối sống của cán bộ, Đảng viên.

b. Tiếp tục thực hiện công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung 
cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; Tăng cường trách nhiệm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư, kinh doanh, 
thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt 
động khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

c. Thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật:
- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; 

quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; 
tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 
quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; tư vấn định hướng hỗ trợ 
khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tố cáo, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, lao động, giáo dục, y tế, 
quốc phòng an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn 
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giao thông đường bộ; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại 
phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội…

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội.

2. Hình thức tổ chức: căn cứ tình hình, điều kiện các phòng, ban, đơn vị 
chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết 
thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là: 

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá 
10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép 
hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên 
môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây 
dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát 
hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập 
huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 
miễn phí; “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng; “Tiết học pháp luật”…

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng 
hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; thiết 
lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại 
chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn trên đường 
phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra 
quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo 
dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ 
việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn 
xã hội, vi phạm pháp luật; tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm 
thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở; phổ biến quy định của pháp luật qua các 
vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, cần định hướng dư luận xã hội.

- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, 
thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn 
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kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và 
đô thị văn minh”.

3. Thời gian tổ chức các hoạt động 
 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường 

xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung các hoạt động trong tháng cao 
điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/11/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Tổ chức - Pháp chế
- Tham mưu xây dựng hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tại cơ quan, đơn vị 
trực thuộc sở, các huyện, thị xã, thành phố.

2. Văn Phòng sở
- Tuyên truyền hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam trên bảng tin 

điện tử tại trụ cơ quan, nội dung thông điệp: Hưởng ứng 10 năm  “Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  09/11/2022.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở về chủ đề, khẩu hiệu, ý nghĩa 
Ngày pháp luật Việt Nam từ ngày 07/11 đến 11/11/2022.

3. Thanh tra sở
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với cập nhật, phổ biến, giới thiệu nội 

dung về những văn bản pháp luật mới ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 
Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng; các 
nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật mới có liên 
quan đến hoạt động của ngành thanh tra 

- Công chức Thanh tra tích cực gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành 
pháp luật trong quá trình thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất biện pháp 
xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với công tác tuyên truyền, phổ 
biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật nhất là các quy định của 
pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

4. Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật và văn bản mới của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, các Bộ, ngành có liên quan; tập trung vào các nội dung pháp luật 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, triển khai đến các phòng Văn hóa và 
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Thông tin, các trung tâm: Văn hóa - Thông tin, Văn hóa - Thể thao, Văn hóa 
Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

- Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; 
chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Tham mưu phối hợp quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của 
làng, thôn, khu dân cư …nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ xây dựng và 
thi hành pháp luật, giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa, phát huy vai trò tự 
quản tại cộng đồng dân cư.

6. Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với  việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

Luật Thể dục, Thể thao và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động 

thể thao đến từng huấn luyện viên, vận động viên.
7. Phòng Quản lý Du lịch
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc thực hiện phổ biến Luật Du lịch 

và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động du lịch.
8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc thực hiện phổ biến Luật Di sản 

văn hóa, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và các văn bản quy 
phạm pháp luật tham mưu với HĐND, UBND quản lý lĩnh vực di sản văn hóa trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động 
quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa….

9. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh
- Tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu, lịch sử, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt 

Nam thông qua các buổi tuyên truyền lưu động; các tin bài, phóng sự từ ngày 
01/11 đến 11/11/2022.

- Xây dựng chuyên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp 
luật và các văn bản liên quan tới ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

- Thông báo, cập nhật các văn bản mới trên Bản tin văn hóa, thể thao và du lịch.
 10. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai chương trình công tác lồng 

ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan tới hoạt 
động chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam;
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- Lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào các hội nghị, hội 
thảo, tọa đàm, hội diễn… và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

11. Phòng Văn hóa và Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa - Thông 
tin, Văn hóa - Thể thao; Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố

Chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù 
hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là: 

-  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật về văn hóa, thể 
thao và du lịch… 

- Tham mưu phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai Đề án tăng cường 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống thiết chế văn hóa;

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đội tuyên truyền lưu 
động, cổ động trực quan với các loại hình như panô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ 
động, ảnh thời sự…

- Hướng dẫn cơ sở công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, 
trong đó tuyên truyền tập trung tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi giải trí, 
điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao…

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động 
biểu diễn, hội thi, liên hoan, sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 Kinh phí tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” được trích từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên 
của các cơ quan, đơn vị năm 2022.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2022, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các huyện, thị 
xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./. 
 
N¬i nhËn:
- Như trên; (để thực hiện)
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;     (để báo báo)
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lãnh đạo Sở; (để chỉ đạo )
- Lưu: VT, TCPC.

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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