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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN Ô MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2015/CT-UBND

Ô Môn, ngày 22 tháng 7 năm 2015

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
(TTPBGDPL) trên ñịa bàn quận ñạt nhiều kết quả ñáng khích lệ, ñã ñược cấp ủy
ñảng, chính quyền quan tâm chỉ ñạo, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam quận và các ñoàn thể thực hiện thường xuyên, ñội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên pháp luật ñược quan tâm kiện toàn; ñã không ngừng nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Kết quả
công tác TTPBGDPL ñã góp phần ñưa chủ trương, chính sách, pháp luật của ðảng và
Nhà nước ñi vào cuộc sống, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo ñiều kiện kinh
tế - xã hội ñịa phương phát triển.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, công tác TTPBGDPL vẫn còn hạn chế nhất
ñịnh: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền ñem lại chưa cao; hình thành và tạo thói quen
ý thức chấp hành pháp luật còn thấp.
ðể khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao kỷ cương và ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trong thời gian tới. Các cơ quan
ñơn vị cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, cơ quan,
ñơn vị sự nghiệp, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường:
- Tiếp tục quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn
thi hành, thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí
thư Trung ương ðảng, nội dung Kết luận 04-KL/TW, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của
Ban Bí thư Trung ương ðảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW,
ngày 09 tháng 12 năm 2003 về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác
TTPBGDPL, là nhiệm vụ không thể tách rời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, ñơn vị.

