
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Ngày 09/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam trên cơ sở đây 

là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho 

tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ 

thực tiễn đó, Ngày Pháp luật Việt Nam đã ra đời như một hình thức tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về vai trò và ý nghĩa của pháp luật. 

  Hưởng ứng Ngày pháp luật là hoạt động ngoại khóa thường niên của ngành 

Giáo dục và Đào tạo nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng 

tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và các em học sinh. 

Nhằm tích cực chào mừng và hưởng ửng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 

(09/11/2021), trong tuần vừa qua, Trường THCS Phúc Lợi đã triển khai nhiều hoạt 

động thiết thực như kí cam kết, tư vấn pháp luật, cấp phát tài liệu pháp luật, tổ chức 

thi tìm hiểu pháp luật… nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các cán bộ giáo 

viên và học sinh.  

 

Trong giờ chào cờ đầu tuần, Lễ phát động và hưởng ứng "Ngày Pháp luật 

Việt Nam" năm 2021 đã thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo 



cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Mặc dù được thực hiện trực tuyến nhưng nhờ  

đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thuyết trình, câu hỏi, video … . mà 

những kiến thức cơ bản về pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, qua đó nâng cao hiểu biết, ý 

thức thượng tôn pháp luật. 

 

Mong rằng hoạt động Hưởng ứng Ngày pháp luật của nhà trường đã khẳng 

định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; phát huy tích cực, tự giác trong học tập, 

tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức chấp hành và bảo vệ 

Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. 

 



 

 

 



 


