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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm
2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 510/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Sở
GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục;
Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 của ngành GD&ĐT với các nội dung cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số
80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định
705/QĐ-TTg; Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT nhằm 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 cán bộ, công chức, viên
chức và học sinh trong toàn ngành.
- Nội dung PBGDPL cần gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo
dục năm 2021; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật
mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật
về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng.
Nội dung PBGDPL trong nhà trường cần phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây
dựng và hình thành thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước
và luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật
- Công tác PBGDPL trong nhà trường phải được tiến hành thường xuyên,
liên tục và đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và đa dạng các hình thức PBGDPL mới. Kết hợp giáo dục pháp luật
với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép
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hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các
phong trào thi đua lớn của ngành.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả
phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học
ở mỗi cấp học).
- Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết
kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng PBGDPL
Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD&ĐT
huyện Vị Thủy.
2. Nhiệm vụ chung
- Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục phải có trách nhiệm và
nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới
học sinh và Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ
sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo và học
sinh tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.
- Tăng cường triển khai công tác PBGDPL trên môi trường mạng. Khuyến
khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà
trường.
- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ
quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo
các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà
trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
(cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn
với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và cơ sở giáo dục.
3. Nhiệm vụ cụ thể
a. Phổ biến các văn bản pháp luật
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp mới về giáo
dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản
lý; 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; quán triệt thực hiện Chỉ
thị số Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Công văn số
2161/SGDĐT-VP ngày 13/10/2020 của Sở GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm
học 2020-2021 về công tác pháp chế.
- Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021 liên quan đến

3

lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- 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 và đào tạo.
b. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL của ngành:
- Năm 2021, công tác PBGDPL tiếp tục được đầu tư và đổi mới, bám sát với
yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của tỉnh và của cả nước đặt ra; tập trung PBGDPL
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; hạn chế trường hợp vi
phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của ngành.
- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ
năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân,
báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo
đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức
pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo
dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo
dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với
rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học
trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu
kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PBGDPL phải
thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật
mới và tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL do Sở
GD&ĐT, Sở Tư pháp, phòng GD&ĐT và Phòng Tư pháp tổ chức. Từng bước
nâng chuẩn chuyên môn người làm công tác pháp chế, đặc biệt rèn luyện kỹ
năng sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, PBGDPL hiệu
quả.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các bài giảng điện
tử, mô hình trực quan, hình ảnh minh họa... gắn liền với lĩnh vực pháp luật
chuyên ngành, phục vụ việc giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình.
- Phát động phong trào sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu
tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính khóa
và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục.
- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác PBGDPL tại đơn vị, đưa
những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc,
đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật
trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp
luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc
biệt là tổ chức tốt “Ngày pháp luật”, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ
đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.
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- Khuyến khích các đơn vị tổ chức cho giáo viên giáo dục công dân thi
dạy giỏi cấp trường hàng năm và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
- Các đơn vị thực hiện công tác PBGDPL thông qua các hình thức như:
Tuyên truyền miệng, biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền; niêm yết văn bản
trên các bản tin; phổ biến trên Website, tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật…
- Tăng cường hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật, đảm bảo 100% các
câu lạc bộ đã thành lập phải hoạt động hiệu quả.
c. Tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.
- Thực hiện lồng ghép tủ sách pháp luật vào thư viện trường học. Thư
viện là tủ sách pháp luật của các nhà trường. Do đó thư viện phải trưng bày
các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến công tác
quản lý, giáo dục tại đơn vị,…; tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp
luật mới cho thư viện và tủ sách pháp luật trong nhà trường, thay thế các
tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực để đáp ứng nhu cầu dạy,
học và tìm hiểu pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13
tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý,
khai thác Tủ sách pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học để phục vụ
tốt nhất cho công tác bồi dưỡng kiến thức nói chung, đặc biệt là kiến thức
pháp luật nói riêng. Bố trí thư viện phải đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên
chức và học sinh tiện tham khảo, nghiên cứu.
4. Chế độ báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày
20/5/2021), báo cáo năm (trước ngày 01/11/2021).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
ngành GD&ĐT.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan liên quan
tổ chức thực hiện công tác PBGDPL phong phú, hiệu quả, đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành các văn
bản QPPL tại các đơn vị; đảm bảo hoạt động quản lý của ngành đúng quy định
của pháp luật.
- Tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn về công tác PBGDPL của ngành theo
quy định.
2. Các đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL
năm 2021 phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.
- Báo cáo định kỳ kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng
GD&ĐT theo thời gian quy định.
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Trên đây là kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 ngành GD&ĐT, đề
nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT;
- Phòng Tư pháp;
- Các phòng thuộc;
- Lưu VP.

Phạm Thanh Hải

