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HƯỚNG DẪN
V/v Tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi
pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Thực hiện Công văn số 1273/SVHTTDL-TTr ngày 23/9/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm
2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
và gia đình; Phòng VH&TT huyện Nông Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền
cụ thể như sau:
I. Đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao vàTruyền thanh-Truyền
hình huyện: Tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường
thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình bằng các
hình thức panô, áp phích tại các tuyến đường trung tâm huyện từ ngày
15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021.
II. Đối với ủy ban nhân xã
- Tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với
xây dựng nông thôn mới .
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 bằng hình thức phù hợp đến toàn thể công chức, viên
chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
- Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu
quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc
tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Treo băng rôn, panô, cờ phướn, khẩu hiệu truyền thông tại trụ sở làm
việc, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm xã, trường học, địa điểm
công cộng…khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/11/2021
III. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể:
Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở của đơn vị từ ngày 15/10
đến hết ngày 15/11/20211.
VI. Khẩu hiệu tuyên truyền
- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”.
- “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”.
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* Trung tâm VH-TT&TT-TT và UBND 07 xã báo cáo kết quả tuyên
truyền về Phòng VH&TT trước 10/11/2021 để tổng hợp báo cáo tỉnh.
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
và tăng cường thực hiện thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và
gia đình; Phòng VH&TT huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ
nội dung hướng dẫn để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL tỉnh;
- UBND huyện;
- Các cơ quan ban ngành;
b/c
- Trung tâm VH-TT&TT-TT;
- UBND các xã;
- Lưu VT./.
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