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Thực hiện N

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thực hiện Công văn số 2403/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở
Giáo dục vào Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tổ chức, triển khai
thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020;
Trường THPT Trung An đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức Ngày
Pháp uật nước Cộng h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 như sau:
1. Mục đích, ê cầu
- Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(Ngày Pháp luật); Đảm bảo triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 theo đúng quy
định, đúng các văn bản hướng dẫn thi hành; theo Công văn 2403/SGDĐT-VP ngày
22 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục vào Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc
hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm 2020;
- Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng
cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật cho
CB- CC-VC và HS trong nhà trường;
- Tổ chức Ngày Pháp luật đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng nội
dung, hình thức đa dạng và lồng ghép trong buổi sinh hoạt dưới cờ.
2. Thời ian, địa điểm
- Trong năm 2020 thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Pháp luật được lồng ghép vào các hoạt động dưới cờ, chương trình phát thanh học
đường, tập trung ở tháng 10 và tháng 11; cao điểm từ ngày 15/10-16/11/2020;
- Tổ chức Ngày Pháp luật tại sân Trường THPT Trung An 7h ngày
16/11/2020.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp,
pháp luật ;
- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp uât nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật ;

- Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ;
- Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia
đình bạn và góp phần xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh ;
- Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật à nét đẹp văn hoá
của mỗi người dân ;
- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp,
pháp luật ;
4. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền Luật Giáo dục, Luật thi hành án hình sự, Luật phòng chống
tác hại của rượu bia;
- Tuyên truyền về phòng, chống cháy, nổ; công tác phòng chống thiên tai,
bão ũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; ph ng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi
(dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi); phòng chống ô nhiễm môi trường; vấn đề
vệ sinh an toàn thực phẩm...
- Tuyên truyền Luật trẻ em; Luật Tài nguyên, Môi trường và Hải đảo; Luật
Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ...
- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật;
xây dựng, nhân rộng, bồi dưỡng 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 ượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; gắn với xây
dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp ý của CB- CC-VC, học sinh trong nhà trường;
- Xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật của nhà trường, cập nhật các tài liệu,
tư iệu về Luật số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về Luật An ninh mạng và các
văn bản quy phạm pháp luật khác,...
5. Hình thức
- Tổ chức treo băng zôn;
- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật lồng ghép thông qua buổi sinh hoạt
dưới cờ đầu tuần (ngày 16/11/2020);
- Tuyên truyền thông qua oa phát thanh và đăng tải thông tin pháp luật trên
Cổng thông tin điện tử nhà Trường;
- Xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật;
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- Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa thư viện, giới thiệu và theo dõi
việc đọc, mượn sách pháp luật;
Trên đây à Kế hoạch hoạch Thực hiện Ngày Pháp uật nước Cộng h a xã
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Trường Trung An./.
T.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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- Dán thông báo:
- Lưu: VT.

Trần Thanh Trườn
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