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Ngày Pháp luật năm 2019

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
trên địa bàn huyện.
Thực hiện văn bản số 2197/SGDĐT-VP ngày 04/10/2019 của Sở GD&ĐT
Khánh Hòa về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; Phòng Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 như sau:
1. Nội dung
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của đơn vị,
các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật công chức, viên chức… đảm bảo kịp
thời, đầy đủ nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nắm
bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật.
b) Quán triệt, truyền thông, phổ biến các nội dung chính sách, các quy định
mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm
vụ chủ yếu năm học 2019- 2020 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học của các cấp học, bậc học và các quy định có liên quan do Sở
Giáo dục và Đào tạo và Phòng 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 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…
c) 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 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành.
2. Hình thức
Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên
của mỗi đơn vị,cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

Các đơn vị chủ động lực chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp,
thiết thực, hiệu quả; 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:
- Tổ chức mít ting hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông
qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh tuyên
truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị…; tổ chức đối thoại về chính sách pháp
luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình, 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 Pháp luật
định kỳ hàng tháng; tiết học pháp luật…
- Tổng kết, đánh giá tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên
và giáo dục học sinh ý thức 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 đơn vị.
3. Khẩu hiệu
Các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu để tuyên truyền, phổ biến về Ngày
Pháp luật. Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019:
- 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, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;
- Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm
của mọi công dân;
- Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ
cương, sáng tạo, hiệu quả;
- Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học
tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Ngoài ra các đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư
pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Các trường treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 04/11 đến 10/11/2019
4. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục
trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày
10/11/2019.
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Trên đây là hướng dẫn về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Phòng Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện tốt, đồng thời báo
cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2019 để tổng
hợp, báo cáo lên cấp trên./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên “để thực hiện”; (VBĐT)
- Sở GD&ĐT Khánh Hòa;
- Phòng Tư Pháp huyện;
- Lưu : VT, THTĐ.
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