SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC
Số: 20-2019/KH-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 3918/KH-GDĐT-CTTT ngày 23 tháng 10 năm 2019
của Phòng Chính trị tư tưởng Sở giáo dục và đào tạo về triển khai tổ chức “Ngày
pháp luật nước Cộng hòa xã hội của nghĩa Việt Nam - 09/11” ngành Giáo dục và Đào
tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019;
Trường THPT Tân Túc xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 tại trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một
cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến
pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo
dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội.
- Gắn việc quán triệt, triển khai các nội dung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết đại hội
Đảng bộ Huyện Bình Chánh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh, nghị định,
quyết định... quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2018, 2019 liên quan
thiết thực đến đơn vị.
- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, viên chức, người lao động và học
sinh vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh
thần yêu nước phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến
căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và học sinh.
2. Yêu cầu:
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- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hằng ngày, thường xuyên,
bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản,
toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp
luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng
Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa.
- Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức,
phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô
trương, hình thức, phù hợp với từng đối tượng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật,
đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh.
- Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện thông tin trong tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng cường xã hội hóa trong
tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị.
II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
Thực hiện băng rôn tuyên truyền, các khẩu hiệu sau:
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam – 09/11”.
- “Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh Trường THPT Tân Túc gương mẫu,
tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của
mỗi công dân”.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức thường xuyên,
liên tục, tập trung trong thời gian ban hành Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo đến
hết ngày 30 tháng 11 năm 2019. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt
các hoạt động chính của đơn vị nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam vào tuần lễ từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đến ngày 10 tháng 11
năm 2019.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biếu Đảng bộ Thành phố Hồ
Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện Bình
Chánh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 05 năm (2016 – 2020); 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
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Đảng bộ thành phố lần thứ X, giai đoạn 2016 – 2020; Hiến pháp năm 2013, các chủ
trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ
tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trách
nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức nhà
nước, Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; các luật, nghị quyết mới được
Quốc hội Khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2018, 2019; Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có
hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
(Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ);
Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 ban hành Kế hoạch tiếp tục triển
khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường” đến năm 2021 và Quyết định số 116/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2019 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 992/KH-BGDĐT ngày 27/9/2019 về
tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục và Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày
12/02/2019 về tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày
18/6/2018 của UBND Thành phố về PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021; Kế hoạch số
671/KH-GDĐT-CTTT ngày 07/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công
tác PBGDPL năm 2019 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo TPHCM; các văn bản
pháp luật liên quan đến lao động, người dân như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trẻ
em năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật Trưng cầu ý dân năm
2015...các quy định về nhà ở, đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh lao động,
an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động, đầu tư, thuế, an toàn giao thông, hôn nhân và
gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phòng chống bạo lực gia đình;
phòng, chống mua bán người; phòng chống mại dâm, ma túy; phòng, chống
HIV/AIDS; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ; thừa phát lại, trọng tài thương mai, cư trú; quốc phòng-an
ninh, nghĩa vụ quân sự...; nội dung của các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên,
các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân; các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm cần định hướng
dư luận xã hội.
- Phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chính sách
người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chính sách pháp luật về đất
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đai, bảo hiểm xã hội…góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành
động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương
người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi
phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi
hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của học
sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành; có các giải pháp cụ thể để
tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi
nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp,
thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện
các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù
hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.
- Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo
dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu
năm học 2019 – 2020 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành; tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2019;
quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ
thông; Kế hoạch số 3308/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND thành phố về triển
khai chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 3253/KH-GDĐT-TrH ngày
13/9/2019 triển khai chương trình giáo dục phổ thông.
V. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam trong “Ngày Pháp
luật” hằng tháng, đặc biệt tập trung thời gian tháng 10, tháng 11 năm 2019. Các hoạt
động cụ thể:
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật.
4

- Lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh

hoạt chủ nhiệm, niêm yết văn bản tại bản tin.
- Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, trò chơi vận động tìm hiểu về các quy định
của pháp luật.
- Tổ chức các buổi trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật;
đăng tải các thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục hướng nghiệp.
- Nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền bằng phương
pháp cổ động trực quan thông qua trang thông tin điện tử của đơn vị, treo băng rôn,
khẩu hiệu... trong trụ sở đơn vị.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong
việc thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật,
vận động cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tuân thủ, chấp hành chính sách
pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; thực hiện báo cáo
đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; tuyên truyền đủ hệ thống các văn
bản theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam” năm 2019 của Trường THPT Tân Túc, đề nghị CB-GV-CNV
nghiêm túc thực hiện./.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
-

Phòng CTTT;

-

TTCM, TVP;

-

Lưu: VT, PC.

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tòng
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