
UBND TP.CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 2280/SGDĐT-VP Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2017 

V/v tổ chức thực hiện “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 

 

Kính gửi: 

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 4241/BGDĐT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 

2017; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; Công văn số 1681/STP-PBGDPL ngày 15 

tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Ngày pháp luật năm 2017, Sở 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo 

dục trực thuộc Sở một số nội dung như sau: 

1. Thời gian thực hiện Ngày Pháp luật 

Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2017 cần tổ chức thường xuyên, liên 

tục trong năm, tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết 

ngày 30/11/2017; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 

11/11/2017. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Các đơn vị có thể lựa chọn một hoặc nhiều khẩu hiệu dưới đây để treo tại 

đơn vị mình: 

- “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”; 

- “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách 

nhiệm của mọi công dân”; 

 - “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân và doanh nghiệp”; 

- “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”; 

-  “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”. 

 



2 

3. Nội dung và hình thức tổ chức Ngày Pháp luật 

a) Nội dung 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; các 

chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch hành động của ngành giáo dục 

thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và 

đào tạo, 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, Sở Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ 

họp thứ 3 thông qua, bao gồm:  

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015: Nội 

dung cần tập trung phổ biến những quy định tại Điều 1 về sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; những quy định tại Điều 2 về bổ 

sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy tại một số điều, khoản, 

điểm của bộ luật. 

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Nội dung cần tập trung phổ biến 

những quy định về quản lý Nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.  

+ Luật Trợ giúp pháp lý: Nội dung cần tập trung phổ biến những quy định 

về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực 

hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý. 

+ Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước: Nội dung cần tập trung phổ 

biến những quy định trách nhiệm bồi thường Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức 

bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành 

chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá 

nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu 

cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; 

trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong công tác bồi thường. 

+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật 

Chuyển giao công nghệ; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt; Luật Du lịch; Luật 

Cảnh vệ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức 

pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017. 

- Rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành 

chính có chứa quy phạm pháp luật. 

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây 

dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt trong việc 
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thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với 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 người học, nhà giáo, 

cán bộ quản lý, người lao động trong ngành. 

b) Hình thức 

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm, tài liệu pháp luật; 

- Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, đố vui tìm hiểu pháp luật;  

- Tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến (Sở Giáo dục sẽ có Công văn hướng dẫn); 

- Thực hiện lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt 

động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”; 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp 

luật năm 2017; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các đơn vị lựa chọn nội dung, hình 

thức phù hợp với đặc thù của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo 

hiệu quả. 

c) Kinh phí 

Các đơn vị bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, có thể 

vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động cho việc 

thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo 

dục trực thuộc Sở thực hiện Ngày Pháp luật theo nội dung văn bản này. 

b) Các phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào văn bản này tổ chức thực 

hiện, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật 

phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi đơn vị. 

c) Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở căn cứ văn bản này xây dựng kế 

hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tại đơn vị. 

d) Các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của đơn vị và gửi về Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Cần Thơ (Chuyên viên Nguyễn Thị Hoa, email 

nguyenthihoa@cantho.edu.vn) trước ngày 25 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp 

báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổ chức “Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở để có 

hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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