UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1654 /SNN - Ttra

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v triển khai thực hiện
“Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2019

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
Thực hiện Công văn số 4540/UBND-NC ngày 03/10/2019 của UBND Tỉnh
Quảng Trị về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, Sở
Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Nội dung và hình thức triển khai thực hiện:
- Nội dung: Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các đơn
vị cần tập trung các nội dung sau:
+ Quán triệt, phổ biến nội dung, chính sách, quy định mới ban hành trên
các lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý; các quy định về phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo.
+ Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
+ Giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCVC, người lao động và
người dân chủ động tìm hiểu, học tập và tuân thủ pháp luật; tuyên truyền gương
người tốt, việc tốt trong xây dựng và thực hiện pháp luật; các mô hình hay, hiệu
quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
+ Các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai, tuyên truyền pháp luật theo
Kế hoạch đã xây dựng.
- Hình thức:
+ Tổ chức ngày pháp luật hoặc lòng ghép thông qua hội nghị, hội thảo,
tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn
của từng đơn vị.
+ Khai thác ứng dựng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp
luật: Lập trang Web, thiết lập chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật; sử
dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin....
+ Tổng kết, đánh giá tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật. Nhân rộng mô hình hay, các làm mới, hiệu quả phù hợp với tình hình
và điều kiện của từng đơn vị.
- Khẩu hiệu tuyên truyền:
“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”
“Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam”
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“Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt
phá, hiệu quả”
“Cán bộ công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,
bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”
“Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực,
hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”
“Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công
dân”.
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế
để lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp. Khẩu hiệu tuyên truyền được thực
hiện vào tuần lễ từ ngày 01 - 10/11/2019.
2. Thời gian
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 đến
10/11/2019.
3. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở căn cứ nội dung, hình thức và thời gian
nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện.
- Kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở qua Thanh tra Sở, đồng
thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thanhtrasnnqt@gmail.com) trước ngày 12/11/2019.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai,
thực hiện./.
N¬i nhËn:
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp;
- C¸c ®¬n vÞ thuéc Së;
- L-u VT, TTra.
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