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Số: 2096 /SGD&ĐT-VP
V/v tiếp tục thực hiện Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 13tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5208/UBND-NC ngày 31 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và
Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:
1. Về nội dung thực hiện
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật
nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật theo
quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Nghị định số
28/2013/NĐ-CP.
- Tập trung phổ biến Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản pháp luật
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lồng ghép các vấn đề được dư luận xã hội
quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng,
chống dịch Covid-19; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ
môi trường; xử lý vi phạm hành chính,…
- Phối hợp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục
nhằm phát hiện các quy định 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 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.
2. Về hình thức thực hiện
Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, trường học để chủ động
lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết
thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (cần xem xét đảm bảo các
điều kiện an toàn về sức khỏe trong tình hình dịch bệnh Covid-19). Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
3. Về thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tổ chức trong tháng
cao điểm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021.
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4. Về khẩu hiệu tuyên truyền
Các cơ quan, trường học chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ
biến về Ngày Pháp luật tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ
ngày 01 tháng 10 năm 2021 tại địa chỉ https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành
phố triển khai thực hiện nghiêm túc; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 gửi về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua Văn phòng Sở)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Đăng website Sở;
- Lưu: VT, D.
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