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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 205/PGDĐT

Phú Giáo, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Thực hiện Công văn số 702/UBND-NC ngày 05 tháng 7 năm 2020 của UBND
huyện Phú Giáo về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
09/11/2020;
Phòng GDĐT huyện Phú Giáo hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức các
hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
09/11/2020” cụ thể như sau:
1. Mục đích
Nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các cán bộ quản lý giáo
dục, nhà giáo, người lao động, học sinh ngành giáo dục huyện Phú Giáo trong các
hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.
Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, người học ngành giáo dục trong việc tuân thủ,
chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
2. Yêu cầu
Việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải đảm
bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình
thức; bằng hành động, việc làm cụ thể, gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp
luật trong ngành.
Công tác triển khai phải tuân thủ các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2012 về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam 09/11”.
3. Chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân
thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng
tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
4. Khẩu hiệu
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của đơn vị, các
trường học chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật
09/11; có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website
của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn – paner Ngày pháp luật Việt Nam
09/11) từ ngày 15/10/2020.
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5. Nội dung trọng tâm
Tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt
Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong
đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật;
Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ
pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã
hội;
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động
và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung,
hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có
hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có
nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội
quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách
hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo;
bảo vệ môi trường, đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ,
phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải
đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia
là thành viên có liên quan,...
6. Hình thức
Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 là việc làm hàng
ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và
người dân. Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt
Nam 09/11 phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được
giao; chủ động đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết
kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng
cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:
Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Trang
thông tin điện tử của huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua
mạng viễn thông, qua mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL.
Tổ chức, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo
vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại
chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; khẩu hiệu, cờ, phướn; ra quân tình nguyện,
hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp.
Tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể thao,...
Đối với đối tượng là học sinh các trường TH, THCS và các cháu thuộc các
trường MN các đơn vị trường học tùy điều kiện tổ chức mô hình “Tiết học pháp
luật” với nhiều hình thức, như: Tuyên truyền pháp luật, đố vui pháp luật, trình diễn
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tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện pháp luật….Với các nội dung gần gũi, thiết thực và
phù hợp với từng đối tượng, cấp học; nội dung an toàn giao thông, phòng, chống ma
túy, tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ
em, an ninh mạng…
Tổng kết xây dựng nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công
tác PBGDPL; tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,
vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện,
tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
7. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11 cần tổ chức thường xuyên,
liên tục trong cả năm; trong đó tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến
hết ngày 30/11/2020; cao điểm từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.
8. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị trường học căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và
khả năng nguồn lực để tổ chức hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật với
nội dung và hình thức phù hợp và báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 10/11/2020
để Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo về UBND huyện kịp thời theo quy định (có chụp
ảnh gửi email qua địa chỉ vietnth@pg.sgdbinhduong.edu.vn).
Nhận được Công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ
đạo thực hiện nghiêm túc và báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng GDĐT để
hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- CM MN, TH, THCS;
- Website PGDĐT;
- Lưu: VT.
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