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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 2178/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 14/10/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, 
Phòng GDDT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển 
khai một số nội dung sau:

1. Đăng tải các bài viết, tin, mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật Việt Nam
theo tinh thần Công văn số 245/PGDĐT-NGLL ban hành ngày 12/9/2022 của 
Phòng GDĐT 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 trên Trang/Cổng 
thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng...

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày
Pháp luật qua các hình thức treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, 
trọng tâm là đổi mới hình thức giảng dạy, học tập môn Pháp luật và Giáo dục 
công dân hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đối tượng học sinh.

3. Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt ngoại 
khóa, hoạt động trải nghiệm... Lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến 
thiết thực, phù hợp như: các vấn đề về y tế, giáo dục; pháp luật về gia đình, trẻ 
em; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma 
túy, mại dâm, tín dụng đen…); bám sát các vấn đề “nóng” cần định hướng dư 
luận xã hội.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-PGDĐT ngày 
03/10/2022 về Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong 
ngành Giáo dục đến năm 2025. 

Phòng GDĐT huyên Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc 
nghiên cứu triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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