UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn quận năm 2021, nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm
hiếu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân;
đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo
Hiến pháp và pháp luật.

UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng
ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật Việt
Nam), qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật;
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời
gian, tiến độ hoàn thành, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô
trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của từng cơ quan, đơn
vị, địa phương; bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Việc triển khai Ngày
Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm; phát hiện và nhân rộng
các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật, đi đôi với
việc khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

UBND quận cũng giao nhiệm vụ cụ
hể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam; các hoạt
động hưởng ứng cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm, bắt đầu từ
ngày 20/10/2021 đến ngày 20/11/2021.

Nội dung chi tiết xem tại đây:
Hồng Thủy

