
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

Số:            /UBND-TP                  

V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày 

pháp luật Việt Nam 9/11/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Như Xuân, ngày       tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVSN trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 05/10/2021 UBND huyện Như Xuân ban hành Kế hoạch số 88/KH-

UBND; Để Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu 

ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong Nhân dân trên địa 

bàn huyện và việc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đạt chất lượng, 

hiệu quả và thiết thực Chủ tịch UBND huyện đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện và 

các đoàn thể cấp huyện; Đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND 

huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc 

như sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung công việc 

hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

05/10/2021 của UBND huyện Như Xuân; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo 

cáo theo kế hoạch; kịp thời phán ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tư pháp để xem xét chỉ đạo. 

2. Giao nhiệm vụ Phòng Tư pháp Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND 

& UBND huyện khẩn trương đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện 

về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; Đăng tải băng rôn, áp phích 

do Bộ Tư pháp thiết kế để các ban ngành, đơn vị, địa phương tham khảo, sử dụng. 

rà soát, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc được giao theo kế hoạch. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện việc treo, căng pa – nô, 

khẩu hiệu tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, trường học, nhà văn hóa, khu dân 

cư… trên địa bàn toàn xã (tham khảo các mẫu hình ảnh băng rôn, áp phích gửi 

đính kèm công văn này.  
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Nhận được công văn này đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn 

thể cấp huyện; các cơ quan, ban ngành thuộc huyện quan tâm triển khai thực hiện; 

yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo 

Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                                                                        
- Lưu: VT, TP. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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