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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến,
giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao
chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928) đến
năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án
1928 năm 2018 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát
triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực
hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đảm bảo 100% các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, nhà giáo, người học,
cán bộ quản lý, người lao động trước và sau khi được ban hành với nội dung và
hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
b) Phấn đấu hàng năm có từ 85% trở lên báo cáo viên pháp luật, giáo viên
dạy môn giáo dục công dân được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật,
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia, phổ biến giáo dục pháp luật
theo yêu cầu nhiệm vụ.
c) Phấn đấu 100% các trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật
theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên
dạy môn giáo dục công dân theo quy định.
d) Khuyến khích, huy động tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức
cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật
thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu miễn phí cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong trường học.
đ) Thực hiện triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ
biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các
tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm mới
hiệu quả, phù hợp với môi trường giáo dục.

II. YÊU CẦU
1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong
giai đoạn 2009-2016 để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên
tục và hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo
đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến giáo dục
pháp luật trong nhà trường.
3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường chú
trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học để hình thành
nhân cách con người phát triển toàn diện.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với kiểm tra, xử lý; kịp
thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928
giai đoạn 2018-2021 đến các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Sở Tư
pháp, Công an Thành phố, Thành đoàn, Ban An toàn giao thông thành phố, Ủy
ban nhân dân quận, huyện, phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.
Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị.
2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến
pháp luật cho giáo viên môn giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục Thường xuyên.
Đơn vị phối hợp: Văn phòng, phòng Tổ chức Cán bộ, phòng giáo dục và
đào tạo, các cơ sở giáo dục.
Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng.
3. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ
thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo
Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức Cán bộ.
Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục Mầm non, phòng Giáo dục Tiểu học,
phòng Giáo dục Trung học, Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị.
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4. Triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo
dục chính khóa
Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học.
Đơn vị phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.
Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học.
5. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các trường trung học phổ thông.
Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Thi trắc nghiệm, thi viết, thi sân khấu hoặc thi trực tuyến.
6. Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” cho học sinh trung học
cơ sở, học sinh trung học phổ thông
Đơn vị chủ trì: Phòng Chính trị, tư tưởng.
Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông thành phố, các phòng giáo dục
và đào tạo, các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2018.
Hình thức thực hiện: Thi trực tuyến.
7. Tổ chức chương trình giao lưu, giáo dục ý thức công dân “Khi tôi 18”
Đơn vị chủ trì: Phòng Chính trị, tư tưởng
Đơn vị phối hợp: Công An thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các
trường trung học phổ thông.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.
Hình thức thực hiện: Giao lưu trực tiếp với học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
chủ động thực hiện Kế hoạch này.
2. Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Sở về kinh phí tổ chức thực hiện.
3. 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 cùng với
báo cáo sơ kết học kỳ và báo cáo tổng kết năm học về công tác pháp chế.
4. Văn phòng có trách nhiệm giúp giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và báo
cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố
trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.
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Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu Giám đốc chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
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Email:
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Cơ quan: UBND
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