
Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự trở 
thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý 
sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích 
các cơ quan, tổ chức và công dân tôn 
trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến 
pháp và pháp luật, nâng cao ý thức 
bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển 
biến mới về chất lượng công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 
hiệu quả thực thi pháp luật, trong thời 
gian tới, các bộ, ngành, đoàn thể, địa 
phương cần tập trung thực hiện một số 
định hướng sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến để 
nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý 
nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong 
quản lý đất nước và phát triển xã hội; 
cũng như vai trò, ý nghĩa của việc triển 
khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật để tôn vinh Hiến pháp, pháp 
luật. Cần đề cao trách nhiệm của Nhà 
nước trong cung cấp thông tin về pháp 
luật, phát huy tinh thần trách nhiệm 
của công dân, cán bộ, công chức trong 
việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp pháp 
luật, xây dựng lối sống và làm việc theo 
pháp luật trong toàn xã hội

2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội 
dung, hình thức tổ chức thực hiện 
Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội 
dung, hình thức triển khai công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh 
phô trương, hình thức để đây thực sự 
trở thành công việc thường xuyên, 
hàng ngày của mỗi người. Nội dung, 
hình thức tổ chức thực hiện phải phù 
hợp với từng đối tượng, địa bàn, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội trong từng giai đoạn cụ thể; gắn 
việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, 
địa phương; đồng thời có sự gắn kết 
chặt chẽ hơn giữa công tác xây dựng, 
hoàn thiện chính sách, pháp luật với tổ 
chức thi hành pháp luật mà trọng tâm 
là định hướng về chính sách ngay từ 

giai đoạn soạn thảo văn bản nhất là 
các quy định mới, dự kiến sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, những vấn đề dư luận 
xã hội quan tâm hoặc cần định hướng 
dư luận. Coi trọng tổng kết, đánh giá, 
rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát 
huy các mô hình có hiệu quả trên thực 
tế; kịp thời tôn vinh những tập thể, cá 
nhân có nhiều thành tích, đóng góp 
trong công tác phổ biến pháp luật, thi 
hành pháp luật nói chung, triển khai 
Ngày Pháp luật nói riêng.

 3. Xây dựng các mô hình hưởng 
ứng Ngày Pháp luật cần hướng tới 
nhóm đối tượng đặc thù cần phải tăng 
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật bằng các hình thức, biện pháp phù 
hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin với các hình thức sáng tạo, 
phong phú trong hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật để mọi người đều 
được tham gia học tập, tìm hiểu pháp 
luật; dễ dàng tiếp cận pháp luật; gắn 
với phong trào toàn dân xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh 
đó, các mô hình này cần được nghiên 
cứu, đổi mới, sáng tạo để việc triển 
khai trở nên thiết thực hơn, gần gũi hơn 
với đời sống xã hội. ï



4. Huy động mọi nguồn lực trong xã 
hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; phát huy các sáng kiến trong 
việc triển khai, xây dựng và phát triển 
các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật 
hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tạo thành 
phong trào xã hội rộng lớn để tổ chức 
thực hiện với sự hỗ trợ của Nhà nước; 
phát huy vai trò của các nhà trường, 
các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật; các 
tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực pháp luật; các tổ chức 
hành nghề luật trong tham gia triển khai 
hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; 
nâng cao năng lực xây dựng, thi hành 
và bảo vệ pháp luật; giám sát việc thực 
thi pháp luật; để có đủ năng lực tham 
gia xây dựng, thực thi và bảo vệ Hiến 

pháp và pháp luật

5. Tập trung đào tạo, đào tạo lại 
nguồn nhân lực pháp luật, pháp chế, 
tư pháp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 
phát triển đất nước, nhất là trước những 
thời cơ và thách thức của quá trình hội 
nhập; biết tiếp thu tri thức, tư duy pháp 
luật mới; thường xuyên bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức từ trung ương đến cơ 
sở, bảo đảm nắm vững pháp luật, tuân 
thủ, chấp hành và làm việc theo pháp 
luật để hướng dẫn tư vấn, giải thích, 
thuyết phục và vận động Nhân dân 
chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm 
kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong thi hành công vụ.

6. Tăng cường các biện pháp hướng 
dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, kiểm 
tra việc thực hiện; kịp thời xử lý đối với 
các vấn đề mới phát sinh; tiếp tục tổ 
chức triển khai thực hiện thật tốt Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai 
đầy đủ, kịp thời các Luật, Pháp lệnh và 
các văn bản pháp luật mới để mọi người 
kịp thời cận nhật thông tin pháp luật, 
nhận thức đầy đủ về pháp luật để thực 
hiện đúng pháp luật.

Một số định hướng

triển khai ngày PháP luật 
trong thời gian tới
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