
                  

        Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

                                   

 Thực hiện Kế hoạch số 2356/KH-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đơn vị trực 

thuộc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm như sau: 

 1. Thời gian tổ chức đợt cao điểm Ngày Pháp luật từ ngày 10/10/2019 đến 

ngày 10/11/2019. 

2. Trong đợt cao điểm tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Ngành Giáo dục và 

Đào tạo, của địa phương, đơn vị; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, của cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; các luật mới ban hành, sửa đổi như: Luật 

Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

số 09/2012/QH13 và Luật Trẻ em số 102/2016/QH13; Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Tố cáo; Luật Quốc phòng; Luật Công an 

nhân dân... 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng các hình thức 

phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, như: hội nghị; hội thảo; 

tọa đàm; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp 

luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sinh hoạt 

câu lạc bộ pháp luật, ngoại khóa; thi tìm hiểu pháp luật; phổ biến văn bản luật 

qua hệ thống loa phát thanh, qua Website của đơn vị.  

Kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán 

triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

4. Thực hiện nghiêm túc việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ 

biến về Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị lựa chọn khẩu hiệu 

tuyên truyền, phổ biến theo Công văn số 2144/STP-PBGDPL ngày 13/9/2019 

của Sở Tư pháp Quảng Bình về tổ hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng 

ứng Ngày Pháp luật năm 2019, cụ thể như sau: 

- “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”; 
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- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt 

phá, hiệu quả”; 

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp 

hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; 

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”; 

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

dân”. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 

nghiêm túc; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2019 của đơn vị mình trong Báo cáo kết quả công tác Pháp chế 

học kỳ I năm học 2019 - 2020.  
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