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Thực hiện Công văn số 1337-CV/TĐTN-BTG, ngày 16/10/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v  tham gia cuộc thi Tuổi trẻ với pháp luật 

và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”. Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực 

thuộc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 với một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh 

viên (gọi chung là đoàn viên thanh niên); về vị trí, vai trò của Hiến pháp và 

pháp luật trong quản lý nhà nước, đời sống xã hội; chú trọng pháp luật về chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 

không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến 

quyền, nghĩa vụ của thanh niên. 

- Tuyên truyền, quán triệt Kết Luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; phổ biến những nội dung 

cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, 

năm 2020 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
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; phổ biến 10 luật và 21 nghị 

quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số 

nhiệm vụ PBGDPL thời gian tới theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
2
 

và các chương trình, nghị quyết mới của tỉnh, của Đoàn.  

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật có nội 

dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trong đó chú trọng phổ biến, giới thiệu 

                                           
1
 Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến các luật có hiệu lực 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh triển khai, phổ biến 

các luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
2
 Công văn số 3126/UBND-NC ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến 10 luật và 21 

nghị quyết mới đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác 

PBGDPL. 
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các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định đối tác 

toàn diện và tiến bộ  xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... 

- Tuyên truyền, phổ biến những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm 

là các lĩnh vực: cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; tín dụng đen, hụi; ma 

túy; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống cháy nổ, tác 

hại của rượu bia, thuốc lá …  

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin 

đại chúng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, 

đưa tin, bài, tài liệu trên Cổng/Trang thông tin điện tử để tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin pháp luật. 

2. Hình thức 

- Phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trẻ, cán bộ, công chức trẻ, sinh viên 

ngành luật và những người am hiểu về kiến thức pháp luật nói chung để tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các phong trào hành động 

cách mạng của Đoàn trong các đối tượng thanh niên; tổ chức sinh hoạt chi đoàn 

chủ đề về Ngày Pháp luật năm 2020; xây dựng các phiên tòa giả định tuyên 

truyền cho đoàn viên thanh niên. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật năm 2020 thông qua 

hệ thống áp phích, băng rôl tại các cơ quan, đơn vị, trường học; triển lãm tranh, 

ảnh, hình ảnh tài liệu về thực hiện pháp luật. Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn 

pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên. 

 - Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu 

quả; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi, phổ biến, giáo dục        

pháp luật. 

 - Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm 

vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc 

quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn 

vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, 

mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 

3. Thời gian 

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 được tổ chức thường 

xuyên, liên tục trong cả năm. Trong đó, tập trung cao điểm từ ngày 15/10/2020 

đến ngày 15/11/2020. 

4. Khẩu hiệu 

- “Tuổi trẻ Trà Vinh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm 

hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”; 
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- “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, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. 

- “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là 

trách nhiệm của mọi công dân”; 

- “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành 

động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; 

-“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”. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung trên, gửi báo 

cáo kết quả hoạt động, hình ảnh về Văn phòng Đoàn khối qua IO_Đoàn khối 

trước ngày 20/11/2020 (Đoàn khối sẽ theo dõi, chấm điểm vào tiêu chí thi đua 

công tác đoàn năm 2020). 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- Ban TG Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 


