
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 1431/UBND-TP 

V/v triển khai Ngày Pháp luật 
     năm 2019 (09/11/2019) 

Cao Lộc, ngày 31 tháng 7  năm 2019 

 
 

                    Kính gửi:  
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 684/UBND-NC ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về 
việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 (09/11/2019), để thực hiện thống nhất, có 
hiệu quả Ngày Pháp luật, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực 
hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Công văn số 2213/BTP-PBGDPL 
ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật 
năm 2019; căn cứ chủ đề, nội dung tại Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 
17/6/2019 của Bộ Tư pháp, có hình thức phù hợp để tổ chức, triển khai thực hiện 
Ngày Pháp luật năm 2019 cho các đối tượng có liên quan và quần chúng Nhân dân, 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí. 

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý 
và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn khẩu hiệu phù hợp để tuyên truyền, phổ 
biến về Ngày Pháp luật (tham khảo một số khẩu hiệu tuyên tuyền ban hành kèm 
theo Công văn này và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại 
chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 30/8/2019. Địa chỉ: 
www.moj.gov.vn). 

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên 
tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến 
ngày 10/11/2019. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng thời lượng 
trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên 
mục, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực 
trong việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019; Phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND 
các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tuyên truyền 
Ngày pháp luật năm 2019 thông qua hình thức treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp 
phích, cờ... tại các địa điểm, vị trí phù hợp. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể huyện, tổ chức 
hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các tổ chức thành viên, tích cực vận động thành 
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viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến 
pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho nhân dân. 

5. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 
2019 về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 20/11/2019 để tổng hợp 
chung kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.     

Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong 
quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp chung kết quả thực hiện Ngày Pháp luật 
năm 2019 trên địa bàn huyện trong báo cáo công tác tư pháp năm 2019 của UBND 
huyện để gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2019./. 

(Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp được gửi 
kèm trên eOffice và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- TTVHTT và TT huyện;  
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- CPVP;  
-  Lưu: VT, TP 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Hoàng Quy 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

VỀ NGÀY PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TP ngày      /7/2019 của UBND huyện) 

 

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật! 

2. 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! 

3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách 
nhiệm của mọi công dân! 

4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành 
động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả! 

5. 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! 

6. 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! 
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