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I. SỰ HÌNH THÀNH CỦA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời, mở ra nền 

lập hiến, lập pháp dân chủ, vì con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước khi 

Ngày Pháp luật được quy định trong Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật Việt Nam 

bắt nguồn từ sáng kiến của một số địa phương. Để đa dạng hóa các hình thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các tỉnh: Hà Tây (trước đây), Tiền 

Giang, Long An đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh 

hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, 

tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác 

PBGDPL của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương) đã 

hướng dẫn2 việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách 

làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiện có.  

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn 

xã hội, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã lấy ngày 09/11 là Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 8). Trên thế giới hiện có nhiều 

nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng 

tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện nay có 

khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hằng 

năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của quốc gia mình.  

Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật PBGDPL (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP), trong đó quy định cụ thể 

nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển 

khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. 

Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao 

giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách 

nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp 

hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng 

bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. 

Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân 

 
2 Công văn số 3535/HĐPH của Hội đồng gửi Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương. 
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chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy 

triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt 

Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự 

kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. 

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP 

LUẬT VIỆT NAM MÀ BỘ TƯ PHÁP THAM MƯU TỔ CHỨC TRONG 

10 NĂM VỪA QUA 

1. Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2013 

Năm 2013 - năm đầu tiên Luật PBGDPL có hiệu lực thi hành. Đây cũng là năm ghi 

nhận một sự kiện hệ trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là 

việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.    

    

 

Lễ công bố Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 

Với chủ đề:“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật Việt 
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Nam năm 2013 có ý nghĩa đặc biệt, là sự mở đầu cho một giai đoạn mới xây 

dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong hoạt động các cơ quan Đảng, 

Nhà nước và đời sống xã hội; là tiền đề, cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật Việt 

Nam trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực.  

Tối ngày 08/11/2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thành phố Hà 

Nội, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã long trọng tổ 

chức Lễ Công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

9/11. Lễ công bố có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn 

Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ 

tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, 

ngành trung ương, các Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

2. Tổ chức Cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam” 

Năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cuộc thi được tổ chức với mục 

đích nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài; 

nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh.  

Cuộc thi đã trở thành sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý 

của đất nước và là điểm nhấn thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2014 với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, 

pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Lễ phát động Cuộc thi toàn quốc được tổ chức vào ngày 06/11/2014; Lễ 

tổng kết và trao giải Cuộc thi toàn quốc được tổ chức vào Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2015 (09/11/2015). Cuộc thi đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng khắp 

trên phạm vi cả nước, thu hút đông đảo các thành phần xã hội tham gia, cả đồng 

bào, chiến sĩ ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cuộc thi đã thu hút gần 5 

triệu bài dự thi trên cả nước. Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, thể hiện sự sáng 
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tạo, công phu, đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc về sự nhiệt tình, trách nhiệm 

của người dự thi.  

    

Bài dự thi Cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” 

     Ban Tổ chức đã trao giải đặc biệt cho bài dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Đắc 

Hương, Bộ Quốc phòng; giải Nhất cho bài dự thi của Vương Chí Hiếu, Thành phố 

Hà Nội; Trần Thị Lân, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; Trần Thị Thu Hòa, Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Cảnh Thông, Học viện An 

ninh nhân dân, Bộ Công an và 10 bài dự thi đạt giải Nhì của Cuộc thi. 

        

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổng kết Cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam” năm 2015 
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Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao giải tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 

và tổng kết Cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2015 

Thông qua các bài dự thi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước đều thể 

hiện niềm tin tưởng sâu sắc, tuyệt đối vào Hiến pháp năm 2013, vào sự trường 

tồn và sức sống mãnh liệt của dân tộc, nhất là con đường xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Kết quả đó 

không chỉ thể hiện ý thức tự giác tìm hiểu Hiến pháp với một tinh thần, ý thức 

trách nhiệm công dân cao mà còn là tình cảm, mong muốn, hy vọng của người 

dự thi về các giá trị cao đẹp, công bằng của Hiến pháp và pháp luật.  

3. Tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”  

Năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở 

trung ương và địa phương tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn 

quốc lần thứ III”. Đây là lần thứ III Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc8 được tổ 

chức thành công, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.    

Hội thi tại các địa phương đã diễn ra sôi nổi, với các tiết mục dự thi có chất 

lượng, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình 

ủng hộ của người xem. Có 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội thi ở 03 cấp xã, 

 
8 Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ I tổ chức năm 2000 và lần thứ II tổ chức năm 2005.  
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huyện, tỉnh để chọn ra 01 đội thi xuất sắc nhất về dự Hội thi toàn quốc9. 

Trên phạm vi toàn quốc, Hội thi được diễn ra 02 vòng (sơ khảo tại 03 khu 

vực: bắc, trung, nam và chung khảo). Vòng chung khảo Hội thi đã được diễn ra 

vào ngày 05/11/2016 tại Thành phố Hà Nội. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã 

trao giải đặc biệt cho Đội thi Hòa giải viên giỏi Thành phố Hà Nội; 02 giải nhất 

(Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng; Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh 

Tiền Giang); 02 giải nhì (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đội 

thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An); 03 giải ba (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh 

Bắc Giang; Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La; Đội thi Hòa giải viên giỏi 

tỉnh Bình Dương; 04 giải khuyến khích (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh 

Bình; Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng; Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh 

Đồng Nai; Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Đà Nẵng).  

 

Chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III (06.11.2016) 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội thi đã trao một số giải thưởng phụ cho các 

đội thi, các phần thi ấn tượng như: Đội thi có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất; 

 
9 Các tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội thi Hòa giải viên toàn tỉnh năm 2016, bao gồm: Sóc Trăng, Lạng Sơn, Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bình Dương, An Giang, Kon Tum, Cao Bằng, Thái Nguyên, Cần Thơ, 

Lai Châu, Đăk Nông, Hà Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hải Phòng, Long An, Quảng Nam, Cà Mau, Gia Lai, Trà 

Vinh, Quảng Bình, Đồng Nai, Kiên Giang, Điện Biên, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Lào 

Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa. 
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Đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc nhất; Đội thi có phần thi tiểu 

phẩm xuất sắc nhất; Hòa giải viên giỏi là cán bộ Mặt trận cơ sở xuất sắc nhất; 

Hòa giải viên giỏi cao tuổi nhất; Hòa giải viên giỏi trẻ tuổi nhất; Hòa giải viên 

giỏi vượt khó nhất; Hòa giải viên giỏi có kỹ năng xử lý tình huống hòa giải xuất 

sắc nhất; nữ hòa giải viên giỏi ấn tượng nhất… 

Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt văn hóa, pháp lý hết sức ý nghĩa và thiết 

thực nhằm thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với nội 

dung thi phù hợp với trình độ, năng lực của hòa giải viên ở cơ sở, góp phần thiết 

thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016, phổ biến đến đông đảo 

cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực 

tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, quy định pháp luật điều chỉnh những 

mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống hàng ngày của người dân. Đồng 

thời, qua Hội thi, đã tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến 

thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn 

vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước. 

4. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 gắn với 

tổng kết phong trào thi đua 05 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

Ngày 09/11/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018”. Đây là một sự kiện điểm 

nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. 

Buổi Lễ có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 

các bộ, ngành trung ương và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình 

Việt Nam, thu hút đông đảo khán giả truyền hình theo dõi. 

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 là hoạt động ý nghĩa 

khi đây là dịp nhìn lại 5 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với 

rất nhiều kết quả đáng tự hào và xác định định hướng triển khai cho những năm 

tiếp theo. Tại buổi Lễ đã ghi nhận kết quả qua 5 năm triển khai hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam, công tác PBGDPL đã ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả 

thiết thực với nhiều cách làm hay, sáng tạo.  
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Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV phát biểu       

tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật VN năm 2018 (09.11.2018) 

Ngày Pháp luật được Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai khá linh 

hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn từng năm như: Tổ chức 

Lễ hưởng ứng, cổ động, 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; tư vấn pháp luật lưu 

động; PBGDPL trực tiếp tại địa bàn vùng sâu, vùng xa; tổ chức đối thoại doanh 

nghiệp; tổ chức trình diễn văn nghệ, tiểu phẩm pháp luật; thông qua hoạt động 

PBGDPL tại trường học; tổ chức triển lãm hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp 

luật; biên soạn, cung cấp tài liệu pháp luật bỏ túi; tổ chức làm điểm Ngày Pháp 

luật tại một số cơ sở và cấp huyện, nhân rộng mô hình lồng ghép Ngày Pháp luật 

với Ngày đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chương trình PBGDPL trên sóng phát 

thanh, truyền hình... Nhiều hoạt động đã phát huy hiệu ứng và sự lan tỏa rộng 

lớn do ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tận dụng thế mạnh của cơ quan 

báo chí, truyền thông nhất là mạng lưới thông tin cơ sở…  
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Trường THCS Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật          

về an toàn giao thông 

 

 
 

 

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào khu vực biên giới 
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Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội tại Quảng Ninh 

5. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp 

luật “Pháp luật học đường” 

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, vào tối ngày 08/11/2019 tại Trường THPT 

Chu Văn An, TP. Hà Nội, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ 

thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (bảng A) và sinh viên của các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bảng B) - Cuộc thi “Pháp luật học đường”.  

 
Bộ Tư pháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” ( 08.11.2019) 
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Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến    

“Pháp luật học đường” (08.11.2019) 

 

  

Học sinh THPT các trường tham gia Cuộc thi trực tuyến“Pháp luật học đường” 

Vòng loại Cuộc thi được triển khai trong 06 tuần (bắt đầu từ ngày 

11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019). Vòng thi này đã thu hút được 179.980 thí 

sinh đăng ký dự thi với 314.675 lượt thí sinh đã tham gia thi. Kết thúc mỗi tuần 

thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 thí sinh có điểm thi cao nhất, thời 

gian làm bài ngắn nhất của mỗi bảng.  
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Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến“Pháp luật học đường” (điểm cầu Thái Nguyên) 

Vòng bán kết diễn ra trong 03 tuần (bắt đầu từ ngày 05/3/2020 đến hết 

ngày 25/3/2020) với 1.033 thí sinh đủ điều kiện dự thi, 2.227 lượt tham gia thi 

(bảng A có 891 thí sinh, bảng B có 142 thí sinh). Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 

giải thưởng Vòng bán kết Cuộc thi cho 30 thí sinh của mỗi bảng có điểm số cao 

nhất và thời gian làm bài nhanh nhất. 

Vòng chung kết: Được tổ chức vào ngày 07/6/2020 với sự tham gia của 

295 thí sinh (bảng A có 265 thí sinh, bảng B có 30 thí sinh). Vòng thi này tiếp 

tục được tổ chức trực tuyến online nhưng thí sinh thi cùng thời điểm và tập trung 

tại điểm cầu mỗi địa phương (29 điểm cầu). Ban Tổ chức đã công nhận kết quả 

thi và công bố giải thưởng Vòng chung kết cho 26 thí sinh đạt giải. Theo đó, 

bảng A có 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 09 giải Khuyến khích; bảng B có 01 giải 

Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 07 giải Khuyến khích. 

Sáng ngày 09/11/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi trực 

tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật “Pháp luật học đường”. Tại Lễ 

tổng kết, 26 thí sinh đạt giải Vòng chung kết, 12 trường học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tăng Bằng 

khen của Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tọa, Lao động – Thương 
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binh và Xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (34 Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, 09 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

16 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 

 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” năm 2020 

 

6. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2022 

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày 

Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, được sự 

đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL  trung ương tổ 

chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động điểm 

nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

năm 2022 trên phạm vi cả nước. 

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức từ 20h10 - 21h30 

ngày 06/11/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình, phát thanh trực 

tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài Tiếng nói Việt 

Nam (VOV1).  
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 

(06.11.2022) 

 Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có sự tham dự và phát biểu 

chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ; sự tham dự của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí 

Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao và sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, 

ngành trung ương; một số cơ quan của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể; thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; đại diện Lãnh đạo Đoàn đại 

biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo 

Thành phố Hà Nội; một số địa phương lân cận và các tập thể, cá nhân được 

khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đại diện các tầng lớp 

Nhân dân, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.  

Đây là dịp để các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá những kết 

quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam xuyên suốt quá trình xây dựng, thi 

hành pháp luật 10 năm qua, đồng thời tôn tinh, tặng Bằng khen của Thủ tướng 
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Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng, thi 

hành pháp luật qua 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước. 

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại  

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (06.11.2022) 

 

 

Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp và một số đại biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (06.11.2022) 
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III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP 

LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022 

1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

3. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng 

thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách 

nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ. 

5. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp. 

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì 

một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

7. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

8. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, 

góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

9. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật của người dân, doanh nghiệp. 

10. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

11. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu 

kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 

VIỆT NAM TRÊN CẢ NƯỚC TRONG 10 NĂM QUA 

Thực tiễn 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho thấy, có nhiều mô hình, hoạt động, cách thức 

triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật hiệu quả, thiết thực cần nhân rộng trên cả 

nước, cụ thể như sau: 
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1. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật 

Nhiều hội thi, cuộc thi do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức trên quy mô 

toàn quốc đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý của cả nước, thu hút đông đảo 

cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia 

như: Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (năm 

2014, 2015) có hơn 5 triệu bài dự thi; Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần 

thứ III (năm 2016); Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học 

sinh trung học phổ thông (năm 2017); Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2021) đã thu hút 

801.678 lượt dự thi của 643.688 người tham gia dự thi.....  

 

Lễ Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân" (31/3/2021) 

 Một số hội thi có quy mô ngành như: Cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát 

viên”; Cuộc thi “Chấp hành viên giỏi”; Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường 

bộ; Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc 

thiểu số khu vực Nam Bộ; Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”; … được tổ chức với 

các hình thức phong phú, đa dạng.  
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Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ 

năm 2020 

 

Quân khu 7 tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (11.2019) 

Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức các cuộc thi, hội 

thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thu hút sự quan tâm, 

hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân với nhiều lứa tuổi, trình 

độ văn hóa, nghề nghiệp, dân tộc bằng nhiều hình thức như: thi viết tìm hiểu các 

luật ( Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân 
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sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các luật thuế, Luật Biển Việt 

Nam năm 2012, Luật Giao thông đường bộ năm 2008…); thi sân khấu hoá (tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về phòng, chống ma túy, 

an toàn giao thông…); thi sáng tác tranh cổ động và khẩu hiệu phổ biến pháp 

luật; thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật… 

 

Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi Thanh niên với văn hóa giao thông 

năm 2020 

2. Tổ chức Lễ hưởng ứng, tọa đàm, hội thảo, tập huấn pháp luật 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được các Bộ, ngành, địa 

phương (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Ủy ban 

An toàn giao thông quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Hòa 

Bình, Hưng Yên…) áp dụng trong thời gian vừa qua.  

Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hội thảo, tọa đàm để thảo luận 

về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật; giới 

thiệu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (Bộ Công an, Bộ Công 

Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư pháp; các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hậu Giang, Quảng 

Ngãi, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu…); tổ chức diễn 
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đàn góp ý dự thảo luật13 (Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, 

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn lao động Việt 

Nam…); tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL…  

   

Nghệ An tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (31/10/2022) 

 

   

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (06/11/2015) 

 
13 Dự thảo Luật Thanh niên, dự thảo Bộ luật Dân sự, dự thảo Bộ luật Hình sự, dự thảo Luật Tiếp cận thông tin, dự thảo Bộ 

luật Lao động, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, dự thảo dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa 

đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), dự thảo Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh (sửa đổi), dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… 



 

23 
 

 

Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 

(09.11.2016) 

 

 

Bộ Công an tổ chức Hội nghi tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ  

cho Công an cấp xã (03-04/12/2021) 

 

Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hưởng 

ứng, triển khai Ngày Pháp luật hằng năm” (năm 2016); Hội thảo “Giải pháp 
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nâng cao hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ, ngành Tư pháp” (năm 2020); Tọa đàm 

“Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (năm 2020); Tọa 

đàm “Tăng cường vai trò của truyền thông báo chí trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật” (năm 2022). 

    

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tọa đàm “Chuyển đổi số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (năm 2020) 

3. Tổ chức Ngày hội pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật, tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp luật miễn phí 

 Mô hình Ngày hội pháp luật được thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: 

Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc15… tổ chức thường xuyên, định kỳ trong 

tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để tư vấn, giải đáp pháp luật cho 

người lao động, người sử dụng lao động thông qua các tình huống, vụ việc cụ 

thể liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao 

động, tổ chức, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong khuôn khổ ngày hội, 

công nhân, viên chức và người lao động còn được các luật sư, chuyên gia giải 

đáp các vướng mắc về pháp luật dân sự, pháp luật lao động, đồng thời tư vấn 

sức khỏe, giới thiệu việc làm...  

 
15 Năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu là cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự; Năm 2016, Bình Dương tổ 

chức đã thu hút hơn 3000 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tại Đồng Nai hàng nghìn người tham gia Ngày hội tư vấn pháp luật 

trên địa bàn tỉnh. 
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Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế (06.8.2014) 

 

Ngày hội pháp luật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 

Bên cạnh đó, nhiều Bộ, ngành, địa phương còn tổ chức đối thoại chính 

sách, pháp luật (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thuế, Tổng 

cục Hải quan, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…); tư vấn pháp luật, trợ giúp 

pháp luật miễn phí (Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư cấp tỉnh và các 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước…); hội thảo, tọa đàm đánh giá những bất 

cập từ thể chế chính sách và vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật để đề 
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xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, sửa đổi, bổ sung, thay thế; 

tư vấn pháp luật lưu động, PBGDPL trực tiếp tại địa bàn vùng sâu, vùng xa (Sơn 

La, Nghệ An, Hà Giang…); thực hiện tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp 

thuế” (Tổng cục Thuế); chương trình dân hỏi, giám đốc trả lời (Đồng Nai, Hải 

Phòng, Bắc Giang, Hòa Bình…). 

    

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân lao động các tỉnh           

đồng bằng sông Hồng năm tại Hà Nam (19.5.2018) 

   

VKSND Quận 1, TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định tại trường THCS Trần Văn Ơn nhằm 

tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ 
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4. Tổ chức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

hình thức cổ động trực quan 

Các cơ quan truyền thông, báo chí đã xây dựng, phát sóng các chương 

trình, chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã 

phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt, đa loại hình, đa phương 

tiện trong xây dựng và thực hiện các phóng sự, bản tin, chương trình phỏng vấn, 

tọa đàm, giao lưu, quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động, truyền thông về 

Ngày Pháp luật Việt Nam và các hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.  

Một số hình ảnh về các hoạt động truyền thông, PBGDPL do Vụ 

PBGDPL, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền hình 

thực hiện:  

 

Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp cùng các khách mời tham gia  

Tọa đàm trên Báo Pháp luật Việt Nam về tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL 
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Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp tham gia các Chương trình truyền thông về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam 

  

Đ/c Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp tham gia các Chương trình truyền thông về 

công tác PBGDPL trên Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Pháp luật Việt Nam 

  
Đ/c Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp tham gia các Chương trình truyền thông về công 

tác PBGDPL, tiếp cận pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam 

Hàng năm, trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hoạt 

động cổ động trực quan được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện khắp mọi 

miền đất nước, tạo hiệu ứng lớn, thu hút sự quan tâm của xã hội, tập trung vào 

các chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam của từng năm thông qua triển 

lãm, hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu...trên các tuyến đường chính, 

khu trung tâm, cơ quan, trường học, địa điểm công cộng. 
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Hoạt động treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp 

trên địa bàn TP. Cần Thơ 

5. Các mô hình hưởng ứng khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

Một số mô hình, cách thức khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã 

trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, tổ chức như: mô hình “Mỗi tuần 

một điều luật” (Bộ Quốc phòng, các tỉnh: Phú Yên, Quảng Nam, Cao Bằng…); 

mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” (các tổ chức Đoàn Thanh niên); 

mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật” (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam); mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” (Hội Nông dân Việt Nam)...  

 

UBND thành phố Lào Cai phối hợp Thành đoàn Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng 

ngày Pháp luật Việt Nam và ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” (09/11/2020) 
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Một số mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được thực hiện có 

hiệu quả trong nhà trường như: Trong tuần lễ cao điểm, tổ chức sinh hoạt dưới 

cờ với chủ đề về Ngày Pháp luật vào thứ Hai đầu tuần; mô hình “Tiết học pháp 

luật” (tỉnh Long An); mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”… Nhiều 

địa phương đã tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, Nhân dân tại các xã 

vùng sâu, vùng xa kết hợp phổ biến pháp luật; tổ chức phiên tòa giả định, xét xử 

lưu động; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

xây dựng, PBGDPL, thi hành pháp luật; duy trì sinh hoạt Ngày Pháp luật thường 

kỳ hàng tháng tại cơ quan, đơn vị, địa phương (Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Sóc 

Trăng, Sơn La, Ninh Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Bình Dương, Phú Yên, Kon 

Tum, Lạng Sơn…). Một số Bộ, ngành, địa phương còn tổ chức nhắn tin điện 

thoại về nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp phối hợp 

với VNPT, Mobifone, Viettel; An Giang…); lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới” (Kon Tum); tổ chức Ngày Đại đoàn kết tại 

khu dân cư (Phú Thọ) và nhiều phong trào, hoạt động xã hội khác... 

Qua theo dõi, các Bộ, ngành, địa phương đều đánh giá cao về hiệu quả từ 

những cách thức, mô hình nói trên, qua đó đổi mới hình thức hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam nói riêng và công tác PBGDPL nói chung, đưa PBGDPL đi 

vào chiều sâu, thực chất.  

 

Diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh (04.11.2022) 
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      V. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thống nhất, đồng bộ, hiệu quả 

trên phạm vi cả nước, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung thực 

hiện đồng bộ một số định hướng sau: 

Thứ nhất, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong 

công tác tham mưu, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật; tiếp tục nâng cao nhận 

thức của mỗi người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong 

quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật 

cần bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, trọng tâm là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới (sau khi được ban hành); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết việc thực hiện Luật 

PBGDPL; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật để phù hợp với thực tiễn. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện 

Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết giữa PBGDPL và 

xây dựng, thi hành pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tăng cường 

công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức 

PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, viễn thông, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, 

báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, cổ động trực quan; chú trọng tổ 

chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

Thứ ba, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL từ trung ương đến cơ sở, nhất là đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Cán bộ, công chức, viên 

chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu 

trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với thông tin, 
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phổ biến pháp luật tới Nhân dân; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân 

tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật. 

Thứ tư, tổ chức thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện hiệu 

quả Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” nhằm tạo sự 

thuận lợi cho người dân trong việc chủ động tìm hiểu và thực thi pháp luật. Phát 

huy vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bộ đội biên phòng, lực 

lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong công tác 

PBGDPL cho người dân. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và 

đoàn thể trong triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Xây dựng và phát triển các 

mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hiệu quả, thiết thực gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội, hướng tới nhóm đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL.  

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực trong xã 

hội tham gia vào công tác PBGDPL nói chung, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam nói riêng; phát huy vai trò của nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo 

luật, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật, tổ chức hành 

nghề luật tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.  

Thứ sáu, chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tiếp 

tục nghiên cứu làm điểm, lựa chọn nhân rộng, phát triển các mô hình hưởng ứng 

Ngày Pháp luật hiệu quả để ngày 09/11 dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo 

nét đẹp văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đưa thượng tôn 

Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử, là việc làm thường xuyên, tự 

thân hằng ngày của mọi cán bộ, công chức, viên chức, và người dân. Đồng thời 

quan tâm khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật./. 
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