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V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật
năm 2020 trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
-

Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 638/UBND-NC ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh về việc
hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
năm 2020 như sau:
1. Nội dung
- Tổ chức tuyên truyền, 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.
- Phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban
hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến
những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội,
vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; bảo vệ môi
trường, bảo đảm vệ sinh, an toàn, an ninh trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bạo
lực học đường; phòng, chống vi phạm an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh, cháy
nổ; phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; nội dung chính sách pháp luật về an ninh
quốc phòng; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên …
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên
tiến trong xây dựng, bảo vệ và thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi
phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn đạo đức xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ,
công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.
2. Hình thức
Các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết
thực với điều kiện của đơn vị như:
- Phổ biến pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử; trên mạng xã hội; trên bảng
tin của đơn vị.
- Tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn liền với biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành và bảo vệ
pháp luật.

- Lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật thông qua các hoạt động ngoại
khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi kể chuyện pháp luật, thi tuyên truyền phổ biến pháp
luật dưới hình thức sân khấu hóa,..
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ
thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trong phạm vi đơn vị.
3. Khẩu hiệu
- Tùy vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn
khẩu hiệu phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
- Trong tháng cao điểm Sở GDĐT sẽ có văn bản gợi ý khẩu hiệu tuyên truyền.
4. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, gắn
vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; tập trung tổ
chức trong tháng cao điểm bắt đầu từ 15/10 đến ngày 15/11/2020. Trong tháng cao điểm,
khuyến khích các đơn vị tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Lưu ý: Trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
việc triển khai tất cả các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, PBGDPL cần tuân thủ các
văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT
và các cơ quan có thẩm quyền.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, GDTrH.
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