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Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện;
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân Lĩnh.
Thực hiện Công văn số 1079/HD-TGV ngày 30/12/2020 của Hội đồng phối
hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh; Công văn số 67/SGDĐT-CTTT
ngày 14/01/2021 về việc hướng dẫn công tác PBGDPL Quý I/2021, Phòng GD&ĐT
hướng dẫn các trường học như sau:
1.Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBND
ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện Kết luận số 80KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày
06/120/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Công
văn số 208/UBND-NC1 ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 43 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bệnh truyền
nhiễm, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý và sử dụng pháo, phòng chống buôn
bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội,
phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.
- Tổ chức các hoạt động hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ
diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 (treo cờ, khẩu hiệu chào
mừng Đại hội); tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, tích cực góp
phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
- Tuyên truyền pháp luật về bầu cử và các Nghị quyết mới liên quan đến
lĩnh vực giáo dục được HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 8.
- Chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết thực đối với cán
bộ, công chức, viên chức và liên quan đến công tác y tế, đảm bảo an toàn trường
học; giáo dục quốc phòng an ninh cấp trung học phổ thông; quy định về tổ chức
hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử trong ngành giáo dục.
- Phối hợp với BHXH tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường triển
khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 116/UBND-VX1 ngày 07/01/2021.
2. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng PBGDPL của đơn vị và đội ngũ báo cáo viên
pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân và năng lực hoạt
động của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật trong trường học; phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí, cơ sở vật
chất đảm bảo cho công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(Phòng gửi kèm các tài liệu liên quan).

2. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ hướng dẫn của Phòng và kế hoạch công tác năm học 2020-2021,
các trường học tổ chức hoạt động phổ biến GDPL thiết thực, hiệu quả.
- Các đơn vị lưu trữ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ kiểm tra, đánh giá
của cấp trên. Báo cáo số liệu về Phòng GD&ĐT và trong báo cáo công tác Pháp
chế vào cuối năm học 2020 - 2021.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;
- Lưu: VT/GD-ĐT.
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