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    V/v tổ chức thực hiện  

Ngày Pháp luật năm 2020 

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trong tỉnh 

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 

11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 

Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức 

thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày 08/10/2020 Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang ban hành Công văn số 

1269/HĐPH về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020. 

Để Ngày Pháp luật năm 2020 được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, Sở Y tế yêu 

cầu Lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Ngày pháp 

luật của đơn vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

Sở Y tế gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật 

năm 2020 để các đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Pháp 

luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có thể lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp 

với điều kiện của đơn vị. Cụ thể: 

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

- Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức 

ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

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

Ngày pháp luật Việt Nam. 

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong 

thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp. 

- 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 và doanh nghiệp. 

2. Nội dung   

Tập trung phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung 

các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; tập trung phổ biến, tuyên 

truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

vệ sinh, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình; các tội phạm xã hội và cháy 

nổ; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm... các quy định liên quan đến 

phòng, chống dịch COVID-19. 
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3. Hình thức  

Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp 

luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; Chú 

trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và 

có sức lan tỏa sâu rộng cho cán bộ, nhân viên ở cơ quan đơn vị. 

4. Thời gian thực hiện 

 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 15/10 đến ngày 

15/11/2020. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và báo cáo 

kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 về Sở Y tế trước ngày 

15/11/2020 (địa chỉ email: hthha@angiang.gov.vn). 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Ngày Pháp 

luật tại đơn vị. Sở Y tế sẽ căn cứ kết quả tổ chức thực hiện của các đơn vị để xét 

thi đua cuối năm. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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