Sáng nay 7/11, y ban nhân dân th xã t chc l hng ng Ngày pháp lut Vit Nam 9/11 gn vi tp hun công
tác ánh giá, công nhn chun tip cn pháp lut i vi cp xã và trin khai Quyt nh ca UBND tnh v vic sa i, b
sung mt s iu ca quy nh chính sách bi thng, h tr, tái nh c khi Nhà nc thu hi t trên a bàn tnh Hà Tnh.
Vi ch " Nâng cao hiu qu công tác xây dng, thc thi, bo v pháp lut, ý thc tuân th pháp lut, góp phn
xây dng Nhà nc liêm chính, hành ng, k cng, sáng to, hiu qu; xã hi dân ch, công bng, vn minh",
Ngày Pháp lut nm 2018 ca th xã Hng Lnh c t chc vi các ni dung c bn nh: T chc hot ng hng ng gn vi
tng kt, ánh giá kt qu 5 nm trin khai Ngày Pháp lut; i mi, a dng các hình thc ph bin, giáo dc pháp lut
hng ng ngày Pháp lut mt cách linh hot, tit kim, hiu qu, phù hp vi tng i tng và có sc lan to trong xã hi;
ng dng mnh m công ngh thông tin, k thut s trong trin khai tuyên truyn pháp lut. Thit lp chuyên
trang, chuyên mc phát thanh bình lun, i thoi chính sách, nh hng d lun; Ra quân tình nguyn, hot ng
giáo dc ngoi khoá ngoài gi lên lp; T vn pháp lut, thc hin v vic tr giúp pháp lý, nht là v vic tham gia t
tng; Tng cng công khai thông tin theo quy nh nhm thc hin có hiu qu dân ch ti c s; ph bin quy nh ca
pháp lut qua các v vic, tình hung, s kin pháp lý c th, gn vi quyn và li ích hp pháp ca các ch th, các
vn còn ni cm trong i sng thu hút s quan tâm ca d lun hoc cn nh hng d lun xã hi.... UBND th xã yêu
cu các hot ng hng ng Ngày Pháp lut cn c t chc thng xuyên, liên tc trong c nm, trong ó tp trung vào
2 tháng, bt u t ngày 01/10 n ht ngày 30/11/2018.

Toàn cnh hi ngh (nh: BN)
Vic trin khai có hiu qu Ngày pháp lut theo quy nh ca Lut Ph bin, giáo dc pháp lut nhm tôn vinh Hin
pháp và pháp lut, cao giá tr ca Hin pháp và pháp lut trong nhà nc pháp quyn, giáo dc ý thc thng
tôn pháp lut cho mi ngi trong xã hi; Xây dng nim tin, tình cm thái , hành vi ng x phù hp vi quy nh ca
Hin pháp và pháp lut, ý thc bo v pháp lut ca toàn dân; Nâng cao hiu qu xây dng , ph bin giáo dc
pháp lut và thi hành pháp lut, áp ng yêu cu xây dng nhà nc pháp quyn XHCN ca dân, do dân, vì
dân và hng ti xây dng nn vn hoá pháp lý.
Nhân dp này, UBND th xã cng ã tp hun công tác ánh giá, công nhn chun tip cn pháp lut i vi cp xã
và trin khai Quyt nh s 34/2018/Q-UBND, ngày 02/10/2018 ca UBND tnh v vic sa i, b sung mt s iu
ca quy nh chính sách bi thng, h tr, tái nh c khi Nhà nc thu hi t trên a bàn tnh Hà Tnh./.
Cm Hà

