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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”
trên ñịa bàn huyện Dĩ An
Chấp hành Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên ñịa bàn tỉnh
Bình Dương, với mục ñích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công
chức và nhân dân, tạo nên thói quen sử dụng pháp luật ñể bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của mình; ðồng thời ñổi mới, ña dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ
biến pháp luật ñến cho toàn dân; Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An lấy ngày 05 hàng
tháng làm “Ngày pháp luật” trên ñịa bàn huyện;
“Ngày pháp luật” là ngày các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, cán bộ, nhân dân
tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, tìm hiểu pháp luật và là ngày phát huy tính
chủ ñộng, xây dựng và duy trì thói quen tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành
nghiêm chỉnh pháp luật; Nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công
vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp
luật, ổn ñịnh tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện;
ðể triển khai tổ chức thực hiện ñồng bộ “Ngày pháp luật” trên ñịa bàn huyện
một cách sâu rộng, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị cho các phòng, ban, ñơn vị trực
thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một
số nhiệm vụ sau ñây:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ ñược giao cần
bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý và chủ ñộng lựa chọn các hình thức ñể triển khai
“Ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức, viên chức, ðoàn viên, hội viên các tổ
chức, ñoàn thể và các tầng lớp nhân dân, trong ñó ưu tiên tập trung cho ñội ngũ cán
bộ, công chức.
- Nội dung sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” cần gắn và phục vụ việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, tập trung vào các văn
bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản hướng dẫn, chỉ ñạo có liên quan
thiết thực ñến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt ñộng, công tác của từng cơ quan, ñơn
vị, ñịa phương.

