
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2022 TẠI 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 

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. Nhận thức sâu sắc về vai trò của Pháp luật với đời sống, trường THPT số 2 

thành phố Lào Cai luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm trong ccông tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Những kiến thức Pháp luật thiết thực được tuyên truyền, giáo dục đến từng học sinh thông 

qua các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Chi đoàn hàng tuần, các cuộc thi tìm hiểu 

Pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin vào phổ biến giáo dục Pháp luật đảm bảo tính chính 

xác, kịp thời… Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức được giá 

trị đích thực của Pháp luật, tôn trọng và biết sử dụng Pháp luật làm phương tiện, công cụ để 

tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của xã hội; xây dựng người học sinh văn 

minh, kỷ cương, tiến bộ.  

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngày 24 tháng 10 năm 2022, trường THPT số 2 TP. 

Lào Cai phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ 

biến về phòng chống ma túy và an ninh mạng.  

Mở đầu buổi tuyên truyền ngoại khóa, thầy cô và học sinh nhà trường được lắng nghe 

thầy giáo Nguyễn Hoàng Kiên – Tổ trưởng tổ tuyên truyền pháp luật, GV môn Giáo dục 

công dân cung cấp thông tin, cách nhận biết một số loại chất kích thích, ma túy phổ biến, tác 

hại, hiểm họa của ma túy đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, thầy cũng chia sẻ những câu 

chuyện thực tế góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho học sinh nhà trường về những hành 

vi, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của tội phạm ma túy để lôi kéo, dụ dỗ học sinh THPT vào 

con đường sử dụng các chất kích thích gây nghiên, các chất ma túy…  

Đặc biệt trong chương trình, thầy cô và gần 900 học sinh của nhà trường đã vinh dự 

được lắng nghe đồng chí Nguyễn Lê Hằng – Phó trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật Sở tư pháp Lào Cai; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh chia sẻ những hiểu biết bổ ích về 

Luật an ninh mạng. Mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con 

người thời hiện đại nói chung và đặc biệt là học sinh THPT nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động 

này cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân, đồng thời, đảm bảo an toàn cho người sử dụng mạng. Chính vì vậy, trong buổi sinh hoạt 

cô Nguyễn Lê Hằng đã đặc biệt nhấn mạnh cùng các bạn họ sinh những tri thức bổ ích về: 

Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường 

mạng và hình thức xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong suốt buổi sinh hoạt, 

nhiều bạn học sinh đã hào hứng tương tác với cô Nguyễn Lê Hằng bằng những câu hỏi thực 

tế về quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân khi sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, 

Instagram, Twitter, Tiktok… để giải trí, đăng tải và chia sẻ sở thích, quan điểm của bản thân 

mà không vi phạm luật an ninh mạng. Qua nội dung giải đáp bổ ích và có phần hóm hỉnh 

của báo cáo viên, các bạn học sinh không chỉ nắm rõ những quy định cụ thể của luật an ninh 

mạng mà đồng thời cũng nhận thức thêm được không ít cạm bẫy và nguy hại có thể xuất 

hiện nếu không biết cách sử dụng mạng xã hội đúng cách.  

Để góp phần khắc sâu và nâng cao kiến thức về buổi tuyên truyền, học sinh của 24 

lớp còn được tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng Quizizz. Nội dung các câu 

hỏi xoay quanh các hiểu biết về chất kích thích, gây nghiện,  về những tình huống, kỹ năng 

xử lý, phòng tránh hành vi phạm và rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng….  



Kết thúc chương trình, nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng được sân khấu 

hóa thành vở tiểu phẩm “Bạn” của tập thể 11A1. Qua nội dung vở kịch được xây dựng từ 

một tình huống quen thuộc thường xảy ra khi sử dụng mạng xã hội tại các lớp học hiện nay, 

gần 900 học sinh của nhà trường không chỉ nắm rõ những quy định cụ thể của luật an ninh 

mạng mà đồng thời cũng nhận thức thêm được không ít cạm bẫy và nguy hại có thể xuất 

hiện nếu không biết cách sử dụng mạng xã hội đúng cách.  

Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về phòng chống ma túy và an ninh mạng là sự kiện 

điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, và 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật của trường THPT số 2 TP. Lào Cai 

năm học 2022 – 2023, góp phần hình thành và lan tỏa rộng rãi ý thức “Sống và làm việc theo 

Hiến pháp và pháp luật” đến gần 900 học sinh nhà trường. 

 



 

 



 

 
 

 

(Hà Chi – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 


