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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai năm 2022
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 2125/KHUBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai về triển khai
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận
pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022; Quyết định số 18/QĐ-HĐPBGDPL
ngày 11/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế
hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 01/KHHĐPHPBGDPL ngày 07/01/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
xây dựng Kế hoạch PBGDPL trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai năm 2022 với các
nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với
công tác PBGDPL, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm
của Hội đồng theo Luật PBGDPL và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai năm 2022.
- Tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan thành viên Hội
đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Hội đồng và
nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong ngành
Giáo dục.
- Các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật,
xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của công chức, viên chức, người lao
động và học sinh, sinh viên, học viên.
2. Yêu cầu
- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác
PBGDPL; phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng trong tham mưu, tư vấn
triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý.
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, thiết
thực, hiệu quả; phù hợp với đặc thù của từng đối tượng, từng địa bàn; bám sát nhiệm
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vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây
dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch
Covid -19 và các vấn đề phát sinh.
- Các hoạt động PBGDPL phải đảm bảo tác động trực tiếp đến tất cả các đối
tượng từ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên. Hình
thức, nội dung phải đảm bảo tính phong phú, phù hợp nhằm nâng cao sự thu hút và
tính hiệu quả của hoạt động.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới
trong nhà trường, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Lồng
ghép hoạt động PBGDPL với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho
học sinh, sinh viên, học viên; các cuộc vận động và các phong trào thi đua của cơ
quan, đơn vị, của ngành trong năm 2022.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các văn bản pháp luật
mới ban hành; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; đẩy mạnh truyền thông
chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật; những nội dung khác theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và theo tình
hình thực tế.
- Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của
bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.
- Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL và truyền thông
chính sách pháp luật trong năm 2022 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu
nhiệm vụ chính trị, trong đó gắn kết chặt chẽ với triển khai Chương trình PBGDPL
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2027. Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng
Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn việc đánh giá tác động tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật.
- Triển khai công tác PBGDPL trong tất cả các lĩnh vực; chú trọng lĩnh vực, địa
bàn, đối tượng cần có sự phối hợp với các cấp để thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng
người dân nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, phù hợp từng đối tượng, địa phương và tình hình thực tế.
2. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục
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- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua dạy học chính khóa: Tích hợp, lồng
ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào Kế hoạch dạy học bộ môn của các môn học
có ưu thế về PBGDPL như: Đạo đức, Giáo dục Công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp
luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn,…; tiếp tục triển khai
thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
- Tuyên truyền, PBGDPL trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; các buổi chào cờ
đầu tuần, các tiết sinh hoạt cuối tuần trong các cơ sở giáo dục.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giáo dục ngoại khóa: Tổ
chức các cuộc thi, hội thi dưới hình thức sân khấu hóa; phối hợp với cơ quan, đơn vị
ở địa phương như Công an, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… để tổ chức
các buổi ngoại khóa chuyên đề về PBGDPL.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các mô hình trực quan,
tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy. Chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành,
phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
theo nội dung nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày
23/8/2018 của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong hệ
thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục
công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.
4. Đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử; chỉ đạo các đơn vị
thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lên cổng/trang
thông tin điện tử của đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL: Xây dựng chuyên mục PBGDPL và duy trì đăng tải, cung cấp thông tin,
tài liệu PBGDPL trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị; khai thác, sử dụng các
tiện ích trên các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, Zalo…), mạng chia sẻ
(Youtube…); phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác
PBGDPL trên môi trường internet. Công tác triển khai thực hiện phải tuân thủ các
quy định của: Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Báo chí năm 2016, Luật
Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018; các văn bản quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
5. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị và
các cơ sở giáo dục.
6. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm
2022. Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày
Pháp luật Việt Nam năm 2022. Việc tổ chức các hoạt động gắn với tổng kết 10 năm
Luật PBGDPL, 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.
7. Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng các
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật do các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung
ương, Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức.
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8. Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của Tủ sách pháp luật trong các cơ quan,
đơn vị và các cơ sở giáo dục.
9. Thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động
PBGDPL trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tình hình thực tế của địa
phương, đặc biệt là huy động các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia... và các
nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL; khuyến khích xây dựng đội ngũ
tuyên truyền viên pháp luật trong nhà trường gồm giáo viên giảng dạy môn Pháp luật
và Giáo dục công dân; cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Hội - Đội trong
các cơ sở giáo dục.
10. Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học Pháp luật và Giáo
dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh
giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo nghề nghiệp.
Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và sử dụng
có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
11. Tăng cường việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL
trong các cơ sở giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Hội đồng
PBGDPL tỉnh, huyện/thị xã/thành phố xây dựng Kế hoạch năm, ban hành các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động
PBGDPL trong cả năm; đồng thời thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, đánh giá quá
trình triển khai thực hiện của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
2. Các đơn vị trường học căn cứ vào chỉ đạo cấp trên, căn cứ vào điều kiện thực
tiễn và đối tượng học sinh, sinh viên của mình để chủ động xây dựng kế hoạch với
nội dung, hình thức phù hợp.
3. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/5/2022) và 01 năm (trước ngày 01/11/2022),
các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để Sở
GDĐT báo cáo về UBND tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại:
0269.3821141) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (báo cáo);
- Các phòng GDĐT;
- Các trung tâm GDTX-GDNN;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

