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- Hình thức sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” có thể thực hiện thông qua việc
nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật; Sưu tầm tài liệu pháp luật ñể tự nghiên cứu
(ñề cương giới thiệu Luật, văn bản quy phạm pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật
…); Tổ chức tọa ñàm, giao lưu, trao ñổi thảo luận về các nội dung pháp luật; Nghiên
cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin ñại chúng; Lồng ghép việc
phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của ñơn vị với
lượng thời gian thích hợp và các hình thức phù hợp khác.
2. Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ñẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Quan tâm tuyên truyền về mục ñích, ý nghĩa,
cách thức tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên hệ thống thông tin ñại chúng ñể
“Ngày pháp luật” sớm trở thành nếp sinh hoạt trong ñời sống chính trị của cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn huyện;
- Tham mưu giúp Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
huyện hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai mô hình “Ngày pháp luật”; Tổ chức phát ñộng thi ñua, khen thưởng tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày pháp luật”; ðịnh kỳ 6
tháng, năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tình hình, kết quả triển khai
“Ngày pháp luật” trên ñịa bàn huyện.
3. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể huyện trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục
pháp luật - nhất là tuyên truyền mô hình “Ngày pháp luật” ñến các tổ chức thành
viên, ñoàn viên, hội viên ñể góp phần nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả, mục
ñích, ý nghĩa tích cực của “Ngày pháp luật”.
4. ðề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chỉ ñạo, lồng ghép ñưa nội
dung tuyên truyền, triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” vào nội dung sinh
hoạt hàng tháng của các chi bộ.
5. Kinh phí tổ chức “Ngày pháp luật” ñược sử dụng từ nguồn kinh phí phổ
biến, giáo dục pháp luật ñược bố trí hàng năm, kết hợp với nguồn kinh phí cho hoạt
ñộng chuyên môn của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; Việc sử dụng kinh phí cho
“Ngày pháp luật” ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành;
Giao Phòng Tài chính kế hoạch huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn và kịp thời
cấp kinh phí cho các ñơn vị theo ñúng chức năng ñược giao.

