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                       Kính gửi: 

                                 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

                            - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố; 

                            - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 8122/KH-UBND-TP ngày 08/10/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố 

như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên 

truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và 

bảo vệ pháp luật. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các 

tầng lớp nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, phát huy tinh 

thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.  

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền trực quan bằng 

băng-rôn, khẩu hiệu, pano tại cơ quan UBND, các tuyến đường do địa phương 

quản lý và những nơi đông dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường. 

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa –Thông tin và  Thể thao thành phố:  

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn tại các tuyến đường 

trung tâm của thành phố đã phân công phụ trách.  

Lưu ý: Dùng băng-rôn nền đỏ, chữ vàng, kích thước 0.8m x 2m. Số lượng 

do đơn vị quyết định. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pano tại cụm tuyên truyền Ngã 

Sáu (Công an thành phố) với nội dung khẩu hiệu sau:  

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp 

hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang 
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2. Các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố: 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn khẩu hiệu trước trụ sở 

làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các trường học 

trên địa bàn thành phố thực hiện công tác tuyên truyền trực quan tại trước cổng 

trường. 

3. UBND các xã, phường: 

Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện tuyên truyền trực quan về 

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tuyến đường 

trung tâm, khu dân cư, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà văn hóa xã, phường, 

Nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt tổ dân phố trên địa bàn của xã, phường với 

chất liệu in bạt hiflex, nền đỏ, chữ vàng với kích thước 0.8x2m. Số lượng do xã, 

phường quyết định. 

Lưu ý:  khi treo băng- rôn, khẩu hiệu phải đúng cách, trang trọng, đảm 

bảo mỹ quan đô thị. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công 

dân. 

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật 

 

V. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Thống nhất thời gian tuyên truyền, cổ động trực quan từ ngày 15/10/2019 

đến hết ngày 30/11/2019, trong đó cao điểm từ ngày 05/11/2019 đến ngày 

11/11/2019. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố 

và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết 

quả về Phòng Văn hóa và Thông tin chậm nhất đến ngày 15 /11/2019 cho đ/c 

Bình văn thư để tổng hợp, báo cáo cho UBND thành phố/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm);    

- Lưu: VT, Trâm (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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