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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  20/KH-ĐHCNTT Tp. Hồ Chí Minh, ngày  31  tháng  10  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 

 

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP  ngày 04/04/2013 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công 

văn số 4241/BGDĐT-PC ngày 13/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn 

hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017, Công văn số 1844/ĐHQG-TTPC ngày 13/10/2017 

của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc Triển khai tổ chức Ngày pháp luật, nay Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin lập kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 

2017 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

sinh viên trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09/11 hằng 

năm); Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú 

trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ 

quản lý trong ngành giáo dục. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện 

và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, 

người học, cán bộ quản lý giáo dục; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong 

ngành. 
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II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN VỊ HÌNH THỨC 

1. 3 

Lập kế hoạch Tổ chức 

“Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 

2017 

Ngày 15/10/2017 

Phòng TT-PC-

ĐBCL phối hợp 

cùng Công đoàn 

Trường 

Phổ biến trên 

trang thông tin 

điện tử của 

Trường 

2.  

Tham dự chuyên đề 

pháp luật “Sở hữu trí 

tuệ” do cấp trên tổ 

chức 

Ngày 31/10/2017 
Phòng TT-PC-

ĐBCL triển khai 

CB, CV, CC, 

NLĐ đăng ký 

tham dự 

3.  

Tham dự Hội thi “Sinh 

viên đồng hành cùng 

Pháp luật” 

Từ 01/11/2017 đến 

28/11/2017 

Phòng TT-PC-

ĐBCL phối hợp 

cùng ĐTN 

Sinh viên đăng 

ký tham gia Hội 

thi 

4.  

Tham dự Hội thi “Viên 

chức ĐHQG-HCM tìm 

hiểu về các chính sách 

pháp luật mới” 

Từ 1/11/2017 đến 

28/11/2017 

Phòng TT-PC-

ĐBCL phối hợp 

cùng CĐ 

Trường 

CB, CV, CC, 

NLĐ đăng ký 

tham gia Hội thi 

5. 4 

Treo bandron hưởng 

ứng “Ngày PL nước 

CHXHCNVN” năm 

2016 

Từ ngày 02/11 đến 

15/11/2016 

Phòng TT-PC-

ĐBCL phối hợp 

cùng Công đoàn 

Trường, ĐTN 

Treo bandroll 

tại cổng A 

6.  

5 

Viết bài về giới thiệu 

Ngày pháp luật Việt 

Nam đăng trên trang 

thông tin điên tử của 

Trường 

Tuần đầu tiên tháng 

11/2016 

Phòng TT-PC-

ĐBCL phối hợp 

cùng Công đoàn 

Trường 

Đăng trên trang 

thông tin điện tử 

của Trường 
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TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN VỊ HÌNH THỨC 

7.  

Báo cáo tổng kết hoạt 

động Ngày pháp luật 

Việt Nam theo yêu cầu 

của cấp trên 

Ngày 09/12/2017 

Phòng TT-PC-

ĐBCL, Công 

đoàn Trường, 

ĐTN 

Báo cáo 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng 

Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 đến tất cả các đơn vị, sinh viên trong toàn Trường. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trường 

Trên cơ sở nội dung tại phần II của Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị thực hiện như 

sau: 

- Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp với Công đoàn 

Trường, các Đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, người học trong đơn vị về Kế hoạch này. Tổ chức 

phát động và đưa các thông tin tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin điện tử 

của Trường, Công đoàn và forum… 

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp tuyên truyên, phổ biến hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 đến các đoàn viên, 

sinh viên các câu lạc bộ trong trường.  

- Phòng Công tác sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực 

hiện việc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này thông qua các buổi sơ kết học kỳ, 

tổng kết năm học, sinh hoạt lớp cho sinh viên. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch trên./. 

Nơi nhận : 

- Các đơn vị ; 

- Lưu: VT, TTPC, CĐ, ĐTN. 
 
 
 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 

Vũ Đức Lung 
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