
 
 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SGDĐT 

 

Hà Nam, ngày      tháng 10 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 

4499/BGDĐT-PC ngày 02/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; Công văn số 248/TT-HĐPH ngày 

27/6/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn 

thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; Công văn số 333/STP-PBGDPL 

ngày 12/9/2019 của Sở Tư pháp về việc gợi ý khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp 

luật; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật), góp phần tạo sức 

lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp 

luật. 

b) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bám sát các nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019, nhất là hoạt động tổng kết 15 năm thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

c) Phát huy tính tích cực trong học tập, tìm hiểu pháp luật của nhà giáo, 

người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự 

giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật. 

2. Yêu cầu 
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a) Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hằng ngày, thường 

xuyên của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh trong 

ngành. 

b) Ngày Pháp luật được tổ chức sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị. Các hoạt 

động triển khai phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, 

hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. 

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ KHẨU HIỆU 

1. Nội dung trọng tâm 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, các đơn 

vị, nhà trường chủ động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung một số nội 

dung sau: 

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học đảm bảo kịp thời, đầy đủ nội dung của 

Luật, giúp các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục, người học và Nhân dân nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định 

của Luật. 

b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm 

phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 

không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ hoặc thay thế. 

c) Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới 

về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, 

Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, các văn bản 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có 

liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành; tuyên 

truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2019; quán 

triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tập trung phổ 

biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo 
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đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực 

học đường và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận xã hội… 

d) Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với 

những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp 

luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động 

trong ngành. 

(Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang 

thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

www.moj.gov.vn). 

2. Khẩu hiệu 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị chủ 

động lựa chọn khẩu hiện tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật; có thể tham 

khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp gợi ý đưới đây để thực hiện công 

tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan: 

a) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

b) Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

c) 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. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, 

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. 

đ) 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. 

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

dân. 

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, 

các cơ quan, đơn vị có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với 

điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, đồng thời bám sát nội dung chủ đề Ngày 

Pháp luật năm 2019. 

http://www.moj.gov.vn/
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III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Hình thức 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo chủ động 

xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa 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: 

a) Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng 

ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn 

phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, 

thi hành pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, cổ động trực quan…; 

tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình 

hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng 

cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ công chức, viên 

chức trong ngành; tổ chức ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; 

ngày Pháp luật định kỳ hằng tháng, tiếp học pháp luật... 

b) Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp 

luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù 

hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

c) Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến 

khích các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách-pháp luật, tư 

vấn pháp luật cho người học, cha mẹ học sinh, nhà giáo. 

2. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, 

liên tục trong năm, tập trung vào tháng 10, 11 năm 2019, cao điểm từ ngày 

10/10/2019 đến ngày 10/11/2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Trên cơ sở nội dung quy định của Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị căn 

cứ vào điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị 

với nội dung và hình thức phù hợp. 

2. Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 10/11/2019. 

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 của 

cơ quan, đơn vị. Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở: 

Ông Tạ Văn Thao - Chánh Văn phòng Sở nhận, email: 

tvthao.hanam@moet.edu.vn) trước ngày 15/11/2019./. 

   

Nơi nhận:  

- Bộ GDĐT (Vụ Pháp chế); 

- UBND tỉnh;                             (để b/c) 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ);  

- Đơn vị thuộc Sở; 

- Đơn vị trực thuộc Sở;                       (để t/h) 

- Phòng GDĐT huyện, thành phố;                                                       

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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