
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-NV3 

Về việc tuyên truyền Ngày pháp 

luật Việt Nam 9-11 

Tây Ninh, ngày  28  tháng  10  năm 2021 

 

Kính gửi: Trưởng các Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 2555/HĐPH ngày 25/10/2021 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc chủ động, tích cực tổ chức hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các 

Phòng nghiệp vụ triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

- Triển khai tuyên truyền đến công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa 

của Ngày Pháp luật Việt Nam.  

- Công chức, người lao động phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tìm 

hiểu, học tập pháp luật, nghiên cứu các nội dung cơ bản của các luật, nghị định,… 

các văn bản mới ban hành năm 2021; các dự  thảo chính  sách, quy  định của pháp 

luật có nội dung liên quan đến ngành lĩnh vực; những vấn đề dư luận người dân, xã 

hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: 

phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính; các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19...  

- Văn phòng phối hợp đăng tải nội dung ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 

trên trang điện tử cơ quan (kèm theo). 

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp Văn phòng tuyên truyền đến tất cả 

công chức, người lao động trong cơ quan qua eGov, báo cáo kết quả thực hiện lồng 

ghép vào báo cáo công tác PBGDPL năm 2021 (gửi về Sở Tư pháp – cơ quan 

Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh) trước ngày 15/11/2021 theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, NV3. 
            (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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