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V/v hưởng ứng, truyền thông  
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Thực hiện Công văn số 3582/BTP-PBGDPL ngày 11/10/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2021.  

 Để việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 có chất lượng, đạt 

hiệu quả; tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong 

Nhân dân, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp triển 

khai một số hoạt động sau: 

 1. Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 
năm 2021 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 543/STP-PBGDPL 
ngày 14/4/2021 hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2021; Công văn số 13/HĐPHPBGDPL ngày 06/8/2021 của Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày 
Pháp luật năm 2021, tập trung vào 02 tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11 năm 
2021). 

 2. Chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin, phổ 

biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật do cơ quan, đơn 

vị, địa phương tổ chức. 

 3. Phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin, tư liệu bằng hình ảnh, âm thanh 

(theo tiêu chuẩn HD) hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; xây dựng các tin, bài nghiên cứu, phản ánh hoạt động xây dựng, 

hoàn thiện thể chế, công tác tổ chức thi hành pháp luật; tôn vinh gương người 

tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng và bảo vệ pháp luật; tinh thần gương mẫu 

tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các mô hình 

hay, cách làm hiệu quả trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói 

chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương về Sở Tư pháp thông qua địa chỉ email: pbpl.stp@gialai.gov.vn hoặc 

pbgdpl.stpgialai@gmail.com để tổng hợp, chọn lọc gửi Bộ Tư pháp đăng tải tại 

Chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” 

trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 
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4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực tham gia hưởng ứng “Cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021 (địa chỉ 

đường dẫn liên kết (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-

thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021.) 

 5. Về khẩu hiệu tuyên truyền: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và tình hình thực tế, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu phù hợp để tuyên truyền, 

phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2021 hoặc tham khảo các khẩu hiệu tuyên 

truyền tại Kế hoạch 1211/KH-BTP ngày 30/7/2021 của Bộ Tư pháp ban hành 

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2021 của Bộ Tư pháp, gồm: 

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong 

xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân. 

- Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng 

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

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ 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. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu 

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

 Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần trao đổi, đề 

nghị liên hệ Sở Tư pháp (Số điện thoại: 02693.821.596) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Lam 
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