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V/v triển khai Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1787/SGDĐT-HSSVPC ngày 25/8/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 
năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng GDĐT đề 
nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết 
luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 
ngày 09/02/2003 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 của Tỉnh 
ủy 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, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên 
truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2022 thông qua các hình thức như pano, áp phích, banner, khẩu hiệu tuyên 
truyền; có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu như sau:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hướng ứng Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- 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.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận 
xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì 
một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt trong 02 tháng 
cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022.

4. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các môn học và 
hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa, văn hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 
về pháp luật, các diễn đàn, các câu lạc bộ trong trường học giúp học sinh có những 
kiến thức, kỹ năng về phòng, ngừa vi phạm pháp luật, chấp hành nội quy nhà trường, 
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thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học (theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg 
ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa 
ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, góp phần hướng tới xây dựng 
trường học an toàn, hạnh phúc (theo Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 
12/8/2020 về Xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Phòng GDĐT tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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