Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước
hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện
thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
Hiện tại trên thế giới có hơn 40 quốc gia tổ chức “Ngày Pháp luật” hay “Ngày Hiến pháp”. Ở Việt
Nam, theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày
20/6/2012 chọn ngày 9 tháng 11 hằng năm là NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM (Ngày Pháp luật Việt Nam). Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng
tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật Việt Nam.
Ngày 9 tháng 11 cũng chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), hằng năm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của công chức, viên chức, người lao động
và người học, làm cho Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu
rộng, tạo ý thức trách nhiệm, thực thi và bảo vệ pháp luật trong mỗi cá nhân. Trong năm 2018, để
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM tổ chức
thực hiện các hoạt động: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mỗi cá nhân qua khẩu hiệu “ Công
chức, viên chức, người lao động và người học gương mẫu chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp
luật”; tham gia và vận động mọi người cùng tham gia Hội thi “Công chức, viên chức, người lao
động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” do ĐHQG-HCM tổ chức; phối hợp với
Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động về tìm hiểu pháp luật cho sinh viên của Trường; thông tin
đến CC-VC-NLĐ và người học về Ngày Pháp luật Việt Nam qua các phương tiện truyền thông như:
Trang thông tin điện tử của Trường, fanpage của Hội sinh viên và các kênh mạng xã hội của
Trường,… nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người tiếp cận Ngày Pháp luật Việt Nam
nói riêng và hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam nói chung.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những hoạt động giúp mọi người có cơ hội tiếp
cận sâu hơn đến pháp luật, đặt biệt là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến chúng ta như pháp
luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động, pháp luật về giáo dục và các chính sách xã hội liên
quan. Đồng thời, thông qua hoạt động này giúp Trường nhìn lại kết quả đã đạt được về thực thi
và chấp hành pháp luật những năm vừa qua, từ đó tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc
phục những điểm còn hạn chế, thiếu sót nhằm tạo ra một môi trường pháp luật tốt nhất.
Có thể nói Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị
trí của Hiến Pháp, pháp luật trong đời sống xã hội nói chung và đối với Trường Đại học Công nghệ
Thông tin, ĐHQG-HCM nói riêng và là dịp tốt để mỗi công chức, viên chức, người lao động và
người học tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn,
đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, góp
phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực sự trở thành Nhà nước của dân,
do dân và vì dân./.
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