UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 70 /KH-SGDĐT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Thực hiện Công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp
chế; Kế hoạch số 4678/KH-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ
chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam năm
2021, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam (9/11) năm 2021 (Kế hoạch) với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11
(Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành
hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong
học tập, tìm hiểu pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao
động trong các đơn vị, trường học.
- Xác định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học về vị trí, vai trò, ý
nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGGPL) trong chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ năm học; phối kết hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong việc
tuyên truyền, PBGDPL; góp phần xây dựng và hình thành môi trường giáo dục lành
mạnh; tạo sự đồng thuận, niềm tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao
động, người học, cha mẹ người học vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật
của toàn ngành giáo dục.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm
của đơn vị, trường học trong tổ chức Ngày Pháp luật.
- Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền Ngày pháp luật đảm bảo thiết thực, có
trọng tâm, trọng điểm; không phô trương, hình thức; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và
điều kiện thực tế của đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
Các đơn vị, trường học lựa chọn một số khẩu hiệu sau:
- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của
mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam.
- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và
pháp luật.
- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng
nhiệm vụ của đơn vị, trường học.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp
luật; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng,
bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong
xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp
luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người học, nhà
giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các đơn vị, trường học.
- Tập trung quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới,
các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, những vấn đề dư luận xã hội quan
tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như:
phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm hành
chính; quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các chương trình, kế hoạch thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ/Chi bộ các cơ quan, đơn
vị, địa phương.
- Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham
nhũng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp
luật tỉnh Bắc Giang.
- Lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng
dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp
học theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội
dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học
2013-2014.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật,
thực thi pháp luật, PBGDPL, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.
- Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cập nhật, công khai nội
dung tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, nhà trường.
Đồng thời thiết lập kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác
tuyên truyền, PBGDPL.
2. Hình thức
2.1. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham
nhũng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát động (có
văn bản riêng).
Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở GD&ĐT; 10/10 Phòng GD&ĐT các huyện, thành
phố; 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2.2. Tổ chức Hội nghị trực tuyến ở 10 huyện, thành phố với nội dung: Quán triệt,
triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Giao Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với
Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị trực
tuyến (có văn bản riêng).
2.3. Tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, hội thi, khẩu hiệu, bảng hiệu tuyên
truyền, xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật
mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục trên địa bàn tỉnh.
2.4. Mở chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử
của đơn vị, trường học; tăng cường tuyên truyền tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại,
trả lời phỏng vấn… về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.
Cơ quan, đơn vị thực hiện: 10/10 Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 100% cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2.5. Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng
dụng của mạng xã hội (Zalo, Youtube, Facebook, Twitter...) tuyên truyền, PBGDPL trong
các đơn vị, nhà trường; lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể thao bằng các hình thức phù hợp; giáo dục pháp luật cho học
sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo
đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các cơ sở giáo
dục trên địa bàn tỉnh.
3. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục đến
hết năm 2021, trong đó tập trung vào tháng 10 và tháng 11/2021.
4. Kinh phí
Kinh phí thực hiện được bố trí trong nguồn ngân sách năm 2021 theo phân cấp
ngân sách nhà nước hiện hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương và huy động từ sự
đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở GD&ĐT
- Tham mưu xây dựng và hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế
hoạch.
- Lựa chọn, lập danh mục tài liệu PBGDPL, hỗ trợ các đơn vị, nhà trường trang
bị đảm bảo tài liệu theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm
công tác tuyên truyền, PBGDPL.
2. Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; thủ trưởng các các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch của Sở GD&ĐT; tình hình thực tế của địa phương, đơn vị
xây dựng kế hoạch (có thể lồng ghép phù hợp) và triển khai tổ chức thực hiện “Ngày
Pháp luật” đến người học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành
bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng trong đơn vị, đảm bảo hiệu quả, an
toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Bổ sung tài liệu, sách pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng “Tủ sách pháp
luật” và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL. Nâng cao
chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó: Tập trung đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội
ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, giáo viên chủ nhiệm, Tổng Phụ trách đội, Bí
thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; khuyến khích, huy động, lựa chọn người có
trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác
pháp chế trong nhà trường.
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở GD&ĐT)
trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm 2021. Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành
phố; thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế-Bộ GD&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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