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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022 
 

 
 Thực hiện quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) năm 2012, Điều 7 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 201/KH-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh năm 2022; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk ban hành Kế hoạch hưởng ứng 

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 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 

Việt Nam trong cơ quan và các đơn vị giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thiết thực đưa chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến 

pháp, pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên.  

 2. Yêu cầu 

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác mà ngành giáo dục, 

đào tạo được giao; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn 

thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày 

Pháp luật Việt Nam; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả và an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

 II. HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2022 

 Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, các 

cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2022, tập trung vào các nội dung sau cụ thể sau: 

 1. Hình thức 

 Cơ sở giáo dục, đào tạo 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 
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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 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, đào tạo; 

- Thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp 

luật trực tiếp; lồng ghép thông qua các hoạt động cụ thể khác,… 

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

các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật, tư 

vấn pháp luật miễn phí cho công chức, viên chức và học sinh - sinh viên… 

 2. Nội dung 

 - Tiếp tục 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 2022; 

 - 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 cán bộ quản lý, nhà giáo và người học 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 

 - Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: “Đổi mới, sáng tạo, triển 

khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng 

pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi 

và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII”.  

- Các khẩu hiệu tuyên truyền  

+ Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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+ 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.  

+ 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.  

+ Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp 

phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.  

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp 

luật của người dân, doanh nghiệp.  

+ Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật.  

+ Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu 

kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên cơ sở chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam và các dung các khẩu hiệu, cơ 

sở giáo dục, đào tạo 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 tại 

đơn vị mình. 

  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 10/10/2022 đến hết ngày 

10/11/2022. 

 III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CỤ THỂ 

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ 

quan, các cơ sở giáo dục, đào tạo 

- Nội dung: 

+ Quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh – sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. 

+ Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

Ngày pháp luật năm 2022 với nội dung, hình thức, cách làm cụ thể phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Các hoạt động hưởng ứng gồm: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bên soạn tài 

liệu phổ biến; tập huấn, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của 

Đảng, các văn bản pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực, liên quan đến cán bộ, công 

chức, liên quan đến đời sống xã hội; tổ chức tọa đàm, hội thảo về pháp luật; tổ 

chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; phát động 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các 

tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tìm hiểu, học tập, chấp hành 

pháp luật… 
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- Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2022. 

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

2.1. 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: Trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 01/11 đến ngày 

09/11/2022) hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

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

trao 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 2022 tại trụ sở làm việc. 

 Khuyến khích các Cơ sở giáo dục, đào tạo 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 2022 tại các Cơ sở giáo dục, đào tạo. 

 - Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 01/11 đến ngày 

09/11/2022) hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 

 2.3. Tham gia tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Công dân với 

pháp luật về bảo vệ môi trường”; Hội nghị quán triệt các Luật mới được Quốc hội 

khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 do Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức. 

 - Thời gian: Dự kiến tháng 10, tháng 11/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đào tạo 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, đào tạo bảo đảm thực chất, hiệu quả, 

tránh hình thức. 

 Kinh phí triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 của các cơ sở giáo dục, đào 

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

khác có liên quan. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đào tạo 

nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (Vụ Pháp chế); 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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