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1. Chủ đề 

 “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, 

tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất 

kinh doanh; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảm quyền con người, quyền công dân” 

2. Các khẩu hiệu 

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

Việt Nam - 09/11”. 

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện 

mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển  

đất nước”. 

- “Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, bảo vệ và  

bảo đảm quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,  

dân chủ, công bằng, văn minh”. 

- “Cán bộ, công chức, viên chức ….(tên cơ quan, đơn vị, địa phương) gương 

mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”. 

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của 

mỗi công dân”. 

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, bảo đảm và phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân”. 

- “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử 

trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. 

- “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, 

không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. 

Và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với 

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa 

phương./. 


