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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN CHIM ÉN 
 

Số: 37/BC-MNCE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Gia Thụy, ngày  14 tháng 11 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng 

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 206/PGD&ĐT ngày 24/10/2022 của Phòng 
GD&ĐT quận Long Biên về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 
2022; 

 Trường Mầm non Chim Én báo cáo kết quả thực hiện  như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Nhà trường đã triển khai Kế hoạch số 3470/KH-UBND ngày 19/10/2022 

của Sở GD& ĐT Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Công văn số 

206/PGD&ĐT ngày 24/10/2022 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc tổ 

chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 và đăng cổng TTĐT nhà trường 

- BGH phối hợp với BCH công đoàn lựa chọn và thống nhất nội dung 

tuyên truyền, lịch hoạt động và triển khai để 100% CBGVNV trong nhà trường 

nắm bắt và tham gia các hoạt động hưởng ứng. Phổ biến về mục đích, ý nghĩa 

của ngày pháp luật Việt Nam góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, 

tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hàng ngày; tạo sức lan 

tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; 

tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương 

người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, phê phán, đấu 

tranh với hành vi, vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh 

trong trường chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. 

2. Nội dung: 

          - Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

          - Các văn bản, nội dung phổ biến, tuyên truyền:  

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung ương và 
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Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường, 

cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh;  

+ Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương 

người tốt, việc tốt trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, 

đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức 

trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động 

tìm hiểu pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh nhất là văn 

bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, năm 2022; 

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, phòng 

chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực 

học đường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ 

môi trường; Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công 

cộng, Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; những thông tin về cải cách hành 

chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công 

mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

+ Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận 

thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng 

chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật An toàn 

giao thông, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành 

các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và 

Thành phố; các văn bản pháp luật góp phần thực biện chủ đề công tác của Thành 

phố; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kỷ cương hành chỉnh, 

cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền các dịch vụ công 

trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện 

tử; các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng. 

3. Hình thức tổ chức: 

- Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện treo 02 băng rôn tại cổng trường trong 

đợt cao điểm từ 26/10 đến 15/11/2022 với các khẩu hiệu “  Xây dựng văn hóa 

pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ”. 

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền một số các văn bản Pháp luật phù 

hợp tới 100% CBGVNV trong các buổi họp Hội đồng sư phạm nhà trường, đăng 

trong mục “Tuyên truyền” trên cổng TTĐT để CBGVNV nghiên cứu và chấp 

hành nghiêm chỉnh. 
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- Tổ chức tọa đàm, trao đổi, ngoại khóa trong cán bộ, giáo viên những nội 

dung, quy định mới về giáo dục và đào tạo. Lựa chọn nội dung phù hợp để lồng 

ghép giáo dục trẻ trong các hoạt động như: phòng chống xâm hại trẻ em, KN 

phòng tránh bắt cóc, tìm hiểu về luật lệ ATGT… với mục tiêu góp phần nâng 

cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; đưa 

việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, 

thói quen hằng ngày tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần 

thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. 

- Đối với giáo viên giảng dạy yêu cầu lồng ghép tuyên truyền thông 

quacác hoạt động giáo dục những nội dung phù hợp với trẻ như phòng tránh 

xâm hại, bắt cóc, GD bảo vệ môi trường, thực hiện đúng LLATGT… 

- Đối với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCSHCM tăng cường 

công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, 

thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà 

trường, nơi công cộng; bồi dưỡng, tôn vinh người tốt việc tốt… 

 4. Tổng số người tham gia: 

- Tham gia tọa đàm về những nội dung, quy định mới về giáo dục và đào 

tạo: 37 đồng chí CBGVNV. 

- Tham gia buổi tuyên phòng tránh cháy nổ tai nạn thương tích: 45 đồng 

chí CBGVNV, 350 trẻ 

- Giáo dục phòng tránh xâm hại, bắt cóc: 125 trẻ 

- Giáo dục bảo vệ môi trường: 82 trẻ 

- Giáo dục thực hiện đúng LLATGT: 78 trẻ 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 của Trường mầm 

non Chim Én. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật để CBGVNVcập nhật và nắm bắt, thực hiện nghiêm túc các quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT;  để b/c 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Vũ Thị Phương 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HOẠT ĐỘNG 

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

Tuyên truyền trên cổng thông tin của nhà trường 
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Tuyên truyền tại các cuộc họp của nhà trường  

 

Giáo dục trẻ phòng chống bắt cóc 
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Giáo dục  tuyên truyền phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích  
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Giáo dục trẻ an toàn giao thông 
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Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường 


