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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác
phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,
nhân dân; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công
tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,
nhân dân; Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện
với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Đã tạo được sự nhận thức rõ rệt về ý thức
chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo điều kiện
thuận lợi trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” thời gian qua ở một số
cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện không được thường xuyên,
thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện, thậm chí có một số cơ quan, đơn
vị ở cở sở chưa triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật”, phần nào ảnh
hưởng đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để khắc phục những hạn chế và tồn tại nêu trên, nhằm đẩy mạnh triển khai
thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày pháp luật” trong thời gian tới, Ủy ban
nhân dân thành phố Vị Thanh chỉ thị:
1. Các phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường:
a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”. Chọn một ngày
trong tháng để triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” và tổ chức phổ biến văn
bản pháp luật tại cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.
b) Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành.
c) Cung cấp trước tài liệu sẽ phổ biến, giới thiệu trong “Ngày pháp luật”
cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình để nghiên cứu,
tìm hiểu và có thể đặt câu hỏi nhằm làm rõ hơn các quy định của pháp luật.
d) Tùy theo điều kiện, có thể mời Báo cáo viên pháp luật tham gia phổ biến
các tài liệu, văn bản trong “Ngày pháp luật”.
2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong
việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện “Ngày pháp
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luật” trong các cơ quan, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường trên
địa bàn thành phố; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo đánh
giá tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị về kinh phí tổ chức “Ngày pháp luật”, sử dụng trong nguồn kinh phí hoạt động
hàng năm của đơn vị; việc quyết toán đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền Thanh thành phố,
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố có trách nhiệm tuyên truyền,
phổ biến “Ngày pháp luật” trên các pano, áp pích, băng gon, các đài và trên các
kênh thông tin đại chúng khác ở địa phương. Việc thông tin, tuyên truyền phải phù
hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo công tác triển khai thực hiện
“Ngày pháp luật” đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, thường xuyên đưa tin, bài
giới thiệu về phương pháp, cách làm hay cũng như những tấm gương tốt của tập
thể, cá nhân trong việc tuyên truyền và thực hiện mô hình “Ngày pháp luật”.
5. Các phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường đẩy
mạnh việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” thông qua công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của cơ quan, đơn vị.
6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố phối hợp thực hiện và có văn bản chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
“Ngày pháp luật”.
7. Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cán bộ, công
chức triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ sở theo tinh thần Chỉ thị này.
8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện
Chỉ thị này, định kỳ ngày thứ ba hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban
nhân dân thành phố (thông qua phòng Tư pháp thành phố).
Giao phòng Tư pháp thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản
ánh kịp thời về phòng Tư pháp thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố nắm, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- Công báo tỉnh Hậu Giang;
- TT. TU, HĐND, UBND thành phố;
- UBMTTQ thành phố và Đoàn thể thành phố;
- Thủ trưởng phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND xã, phường
- Lưu: VT.
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