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          Số:            /SNN-TTr                            Cao Bằng, ngày 01 tháng 11 năm 2022      
       

V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng  

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 2739/VP-NC, ngày 31/10/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2022 (văn bản đã được gửi đến các đơn vị trên hệ thống Ioffice), 

theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06 

tháng 11 năm 2022 (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình 

Việt Nam).  

Để phát huy hiệu ứng buổi Lễ đến đông đảo các tầng lớp cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời để thực hiện tốt các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 bằng nhiều hình thức thiết 

thực, hiệu quả, phù hợp. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gợi ý một số khẩu hiệu để tuyên 

truyền, cụ thể: 

- 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. 

- 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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. 

Ngoài các khẩu hiệu tham khảo trên, các đơn vị có thể tuyên truyền bằng các 

khẩu hiệu có các nội dung phổ biến pháp luật về ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý. 

Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2022 

trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 gửi về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời 

gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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