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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:50/KH-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 8 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2019 

 

 Thực hiện quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 

2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL; Kế hoạch số 03/KH-

SGDĐT ngày 07/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk về 

triển khai thực hiện công tác PBGDPL ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2019; 

Kế hoạch số 21/KH-SGDĐT ngày 25/01/2019 của GDĐT Đắk Lắk về công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

ngành GDĐT tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 6900/KH-UBND ngày 23/8/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp 

luật) ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2019 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích  

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật 

năm 2019 theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, góp phần tạo sức lan tỏa trong 

đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, 

hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, trung tâm, nhà trường (gọi tắt là các Cơ sở 

giáo dục), cán bộ quản lý, nhà giáo, người học (CBQL, NG, NH) trên địa bàn 

tỉnh.  

 2. Yêu cầu  

 - Bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trong tâm, trọng điểm; 

bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình, đặc điểm ngành giáo dục; đồng thời, có 

gắn kết trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật giữa Kế hoạch của 

UBND các địa phương với Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật của Cơ sở giáo dục 

đóng chân trên địa bàn tỉnh.  

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

trách nhiệm của các Cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện.  

 - Phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả thời gian qua; khắc 

phục hạn chế để thu hút đông đảo CBQL, NG, NH tích cực hưởng ứng.  



2 

 

 II. HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019 

 Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, Cơ sở giáo 

dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tập trung vào các nội dung sau:  

 1. Hình thức  

 Cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn 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 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 sau:  

 - 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, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa phát thanh, Cổng/Trang thông tin 

điện tử của Cơ sở giáo dục;  

 - 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, PBGDPL, 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 Cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó có thể 

lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh’ và phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

 - Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích 

các Cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật, tư vấn 

pháp luật miễn phí cho người dân… 

 2. Nội dung  

 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan đến an 

ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học 

đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an 

toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội…; 

 - Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung 

các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; 

 - Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; pháp luật về đầu tư công, năng cao chất 
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lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo 

đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội…; 

 - Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê 

phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao 

ý thức trách nhiệm của CBQL, NG, NH trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp 

luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức; nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. 

 3. Khẩu hiệu tuyên truyền   

 - “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”;  

 - “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi 

cá nhân, tổ chức”;  

 - “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”;  

 - “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng 

đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn mình”.  

 Ngoài các khẩu hiện này, Cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, lĩnh vực quản lý, có thể lựa chọn khẩu hiệu khác để truyền thông 

hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp hoặc có thể tham khảo 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 từ ngày 

30/8/2019.  

 Trên cơ sở nội dung các khẩu hiệu, Cơ sở giáo dục chủ động thiết kế 

panô, áp phích, băng rôn… để triển khai thực hiện việc truyền thông trong tuần 

lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật.  

 4. Thời gian  

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

tục, đặc biệt trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 

10/11/2019.  

 III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CỤ THỂ  

 1. Quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 

tại Cơ sở giáo dục 

 - Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể 

CBQL, NG, NH về nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật; lựa 

chọn nội dung, hình thức cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị; 
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khuyến khích, phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh 

tuân thủ, chấp hành pháp luật.  

 - Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2019.  

 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành được Quốc 

hội thông qua trong năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 

mới ban hành trong năm 2019 để định hướng dư luận, tạo đồng thuận 

trong xã hội thông qua các hình thức như: họp báo, hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm… và trên các phương tiện thông tin đại chúng 

 Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2019.  

 3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật  

 3.1. Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật” trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử, tạp chí, bản tin của các Cơ sở giáo dục để đăng 

tải, cập nhật thông tin, tư liệu, các bài viết, hình ảnh về Ngày Pháp luật.  

 Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 11/2019.  

 3.2. Truyền thông về Ngày Pháp luật qua các phương tiện trực quan như: 

panô, áp phích, băng rôn, phướn...  

 - Các Cơ sở giáo dục tổ chức treo băng rôn hoặc hình thức khác phù hợp 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại trụ sở làm việc; 

 - Khuyến khích các Cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tiễn (có thể huy 

động nguồn lực xã hội) để thực hiện việc treo băng rôn hoặc pa nô, áp phích, 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại các Cơ sở giáo dục. 

 - Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ từ ngày 04 đến ngày 11/11/2019.  

 4. Tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại 

thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ 

 - Các Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã 

Buôn Hồ cùng phối hợp tham gia Lễ mít-tinh với địa phương.  

 - Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm từ ngày 04 đến ngày 

11/11/2019 (Thời gian cụ thể do UBND thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã 

Buôn Hồ quyết định).  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo 

triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đồng 

thời, chủ động lựa chọn các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch phù hợp với 

điều kiện, đặc thù của Cơ sở giáo dục bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình 

thức.  

 2. Kinh phí triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 của các Cơ sở giáo dục 

được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 

khác có liên quan.  
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 3. Đề nghị các Cơ sở giáo dục tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày 

Pháp luật gửi Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) số 08 đường Nguyễn Tất Thành, 

Thành phố Buôn Ma Thuột (bằng văn bản và email nội bộ OMS) trước ngày 

31/11/2019 để Sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các Cơ sở giáo dục nghiêm 

túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (Vụ Pháp chế); 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

-  ãnh đạo Sở; 

- Các phòng GDĐT; 

- Cơ sở giáo dục trong tỉnh; 

- Website Sở;  

-  ưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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