UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1008/STP-XDKTTHPL&PBGDPL
V/v tổ chức hưởng ứng, truyền thông
về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trường Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, các trường
chuyên nghiệp tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 3973/BTP- PBGDPL ngày 27/10/2020 của Bộ Tư
pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật
Việt Nam năm 2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2020, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi)
tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2020, như sau:
1. Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ
quan, đơn vị, địa phương mình với nội dung và hình thức phù hợp, hiệu quả
theo quy định tại mục 2, Phần II và Phần III Kế hoạch số 100/KH-UBND
ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung cao điểm từ
ngày 05/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020.
2. Kịp thời, chủ động thông tin, phổ biến hoạt động hưởng ứng Ngày
Pháp luật năm 2020 của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại
chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành, mạng xã
hội, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới truyền thanh cơ sở .v.v...
3. Huy động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên
cơ quan, đơn vị tham dự, cỗ vũ Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”
tại buổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 do Ủy ban nhân dân
tỉnh tổ chức vào ngày 09/11/2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
4. Xây dựng băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền Ngày
Pháp luật tại cơ quan, đơn vị (Sở Tư pháp đăng tải nội dung băng zôn, khẩu

hiệu, pano, áp phích tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp
theo địa chỉ: www.tuphaptuyenquang.gov.vn mục Phổ biến, giáo dục pháp
luật - Ngày Pháp luật).
5. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Ngày
Pháp luật năm 2020, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 25/11/2020./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên;
- Phòng TP huyện, TP (thực hiện);
- Webside STP (đăng tải);
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL
(Hòa).

Nguyễn Thị Thược

