
1. Ngày 09 tháng 11 hằng năm là 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật 
được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, 
pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn 
pháp luật cho mọi người trong xã hội. 
(Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật).

2. Ngày PháP luật được tổ chức với 
các Nội duNg sau đây:

a) Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến 
pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước 
và đời sống xã hội;

b) Giáo dục cán bộ, công chức, 
viên chức và người dân ý thức tôn trọng 
và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ 
pháp luật; lợi ích của việc chấp hành 
pháp luật;

c) Tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của Hiến pháp, pháp luật thiết 
thực với đời sống của nhân dân, gắn 
với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị;

d) Vận động nhân dân nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật;

đ) Biểu dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng 
pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, gương người tốt, 
việc tốt trong thực hiện pháp luật;

e) Nội dung khác theo hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp.

3. Kết quả đạt được sau 05 Năm thực 
hiệN Ngày PháP luật 

Qua 05 năm thực hiện, Ngày Pháp 
luật đã trở thành một sự kiện chính trị - 
pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
được thực hiện đồng bộ, thống nhất 
trên phạm vi cả nước trên tổng thể các 
lĩnh vực từ xây dựng pháp luật đến phổ 
biến, thi hành pháp luật, thể hiện trên 
các mặt sau đây:

Một là, công tác chỉ đạo, hướng 
dẫn, triển khai hưởng ứng Ngày Pháp 
luật đã được quan tâm, chú trọng hơn 
gắn với triển khai thi hành Luật phổ 
biến, giáo dục pháp luật và các Luật, 
Pháp lệnh mới ban hành, với công tác 
xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.  

Hai là, nội dung, hình thức triển 
khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật được đổi mới, khá đa dạng 
và phong phú về nội dung và cách 
thức thực hiện. Nhiều mô hình hưởng 
ứng Ngày Pháp luật đã được nghiên 
cứu, xây dựng và nhân rộng trong cả 
nước bám sát điều kiện thực tiễn, yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, 
của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương 
như: Tổ chức Lễ mít tinh, cổ động trực 
quan, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu 
pháp luật, phổ biến pháp luật lưu động, 
triển lãm, trưng bày; tổ chức xây dựng 
các chuyên trang, chuyên mục, phóng 
sự phỏng vấn chuyên sâu về Ngày 
Pháp luật…Nhiều hoạt động đã phát 
huy hiệu ứng và sự lan tỏa rộng lớn do 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 
tin, mạng internet, tận dụng, khai thác 
triệt để thế mạnh của cơ quan báo chí, 
truyền thông, nhất là mạng lưới thông 
tin cơ sở… Nhờ vậy, các thông tin về 
Ngày pháp luật được cập nhật, đăng 
tải thường xuyên, chính xác, kịp thời, 
góp phần đáng kể vào việc nâng cao 
nhận thức của người dân về nội dung, 
ý nghĩa của Ngày pháp luật, tạo sự 
chuyển biến rõ rệt trong ý thức tuân 
thủ, chấp hành pháp luật trên một số 
lĩnh vực, nhất là trong chấp hành kỷ 
cương, kỷ luật công vụ; nâng cao trách 
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nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức 
trong thực thi công vụ, nhất là trong 
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, an toàn giao thông đường bộ và 
phòng chống các tai tệ nạn xã hội…

Ba là, thông qua tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp luật, các 
Bộ, ban ngành, đoàn thể và địa phương 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai thực hiện thắng lợi và hoàn thành 
các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất 
là trong công tác xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi 
hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao 
hiệu quả tổ chức và hoạt động của các 
thiết chế trong hệ thống chính trị; hoàn 
thiện pháp luật về bảo đảm quyền con 
người, quyền tự do, dân chủ của công 
dân; xây dựng và hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đáp ứng kịp thời yêu cầu công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội 
nhập kinh tế quốc tế. Việc triển khai 
những nhiệm vụ trên đã góp phần tích 
cực vào việc thể chế hóa đầy đủ chủ 
trương, đường lối của Đảng thành các 
quy định pháp luật và nhanh chóng đi 
vào cuộc sống, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ triển khai thi hành 
Hiến pháp năm 2013, các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
mà Đảng, Quốc hội đã đề ra. 

Bốn là, qua triển khai các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trực tiếp 
góp phần nâng cao nhận thức pháp 
luật, xây dựng ý thức tuân thủ, chấp 
hành pháp luật trong toàn xã hội. Tinh 
thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 
được nâng lên, từng bước trở thành thói 
quen, công việc thường xuyên, tự thân, 
hằng ngày của mỗi người; thực hiện 
mục tiêu đưa pháp luật vào cuộc sống 
một cách dễ hiểu, hữu ích và phục vụ 
đáp ứng tối đa nhu cầu, lợi ích chính 
đáng của người dân và doanh nghiệp. 

Năm là, một số Bộ, ngành, đoàn 
thể, địa phương tiếp tục duy trì, kế thừa 
các kết quả, mô hình hưởng ứng Ngày 
Pháp luật có hiệu quả đã được thực 
hiện trong nhiều năm, được thực tiễn 
kiểm nghiệm tính đúng đắn. Nhiều cơ 
quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy 
trì sinh hoạt Ngày Pháp luật thường kỳ 
hàng tuần, hàng tháng theo chủ đề, 
chủ điểm bám sát nội dung hướng dẫn 
và yêu cầu của thực tiễn. Nhờ vậy, việc 
triển khai Ngày Pháp luật đã trở thành 
công việc thường xuyên, tự thân, hàng 
ngày nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp 
luật.

Ngày PháP luật 

mô hìNh hiệu quả troNg côNg 
tác Phổ biếN, giáo dục PháP luật
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