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KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của
ngành giáo dục; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất
lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng
kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a) Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai
đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất
lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;
b) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với
những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận
và nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục;
c) Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết hợp
giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động
ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành;
d) Triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, chất lượng, tiết kiệm và
hiệu quả.
2. Nội dung thực hiện
a) Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật 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 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 10/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ; Công văn số 2535/SGDĐTVP ngày 04 tháng 10 năm 2018 về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế
năm học 2018-2019;

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các
cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.
b) 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
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục thường xuyên.
Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.
c) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham
nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục trung học.
Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.
d) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến
thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục.
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục trung học.
Đơn vị phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.
đ) Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật và các hoạt động tìm hiểu kiến thức
pháp luật với hình thức phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các
cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2019.
e) Tuyên truyền, phổ biến các luật sau khi Quốc hội thông qua: Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham
nhũng; Luật Bảo vệ bí mật nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Chăn
nuôi; Luật Trồng trọt,…
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các
cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.
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g) Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu
phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục trung học.
Đơn vị phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực
thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.
h) Phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã
hội, phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trung học cơ sở
Đơn vị chủ trì: Phòng Chính trị, tư tưởng.
Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các phòng giáo dục và đào tạo.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.
i) Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn
bản hành chính từ các đơn vị gửi đến
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.
3. Tổ chức thực hiện
a) Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn - nghiệp
vụ thuộc Sở thực hiện Kế hoạch này.
b) Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, các cơ sở giáo dục và đào tạo
trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch này và Kế hoạch nhiệm vụ năm học triển
khai thực hiện tại đơn vị, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trong báo
cáo sơ kết học kỳ và báo cáo tổng kết năm học về công tác pháp chế.
Trên đây là công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ./.
Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT.
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