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 Số:          

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

       Hà Nội,  

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 cuả Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu 

cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Kế hoạch theo đúng chủ đề 

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực 

nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng 

người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã 

hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.  

2. Tập trung thực hiện hiện các nhiệm vụ:  

2.1. Thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Tổng cục 

THADS quản lý tới nhân dân bằng hình thức phù hợp. 

- Thời gian: Thường xuyên và tổ chức cao điểm từ tháng 10 - 11/2020. 

- Kết quả: Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền và các hoạt động khác.  

2.2. Đăng tải các bài viết, tin, phóng sự…về Ngày Pháp luật Việt Nam, 

công tác THADS tại địa phương trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS 

và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục THADS. 

- Thời gian: Từ tháng 10 - 11/2020. 

- Kết quả: Các bài viết, tin, phóng sự… 

2.3. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn…về Ngày Pháp luật Việt 

Nam tại trụ sở của Cục THADS. 

- Thời gian: Từ ngày 01/11/2020. 

- Kết quả: Treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn… tại trụ sở. 

2.4. Vận động công chức, người lao động thuộc đơn vị tham gia cuộc thi 

trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

và Báo pháp luật Việt Nam điện tử. 

- Thời gian: Tháng 10, 11/2020. 
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- Kết quả: Bài thi của công chức, người lao động. 

2.5. Tham gia các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

do Bộ Tư Pháp và Tổng cục THADS phát động. 

- Thời gian: Khi có Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện. 

- Kết quả: Các hoạt động của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS được triển 

khai thực hiện. 

Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng các Cục THADS nghiêm túc thực 

hiện. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS 

thông qua Văn phòng để Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phan Huy Hiếu 
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