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Ninh Bình, ngày        tháng  3  năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 09/02/2021 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình 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 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

(sau đây viết tắt là PBGDPL) năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Bình như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/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, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn 

ngành, tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề giáo dục 

được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, bám sát các nhiệm vụ trong 

tâm của ngành giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa 

hình thức PBGDPL kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, các 

hoạt động ngoại khóa. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020-2025; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 

2021. 

- Tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh và 

văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong năm 2020 và 2021, các văn 

bản phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tiếp tục phổ biến nội dung Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học, các chính sách, pháp luật của Nhà nước có 

liên quan đến giáo dục, quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà 

giáo, người học phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; phổ biến các 

nội dung về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải 

cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 

2021 của ngành Giáo dục và các quy định về nghiệp vụ chuyên môn.  

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực 

giảng dạy của giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo 

dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở 

giáo dục đào tạo. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; tổ chức thực hiện 

có hiệu quả “Ngày pháp luật”; tổ chức, tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 

hình thức phù hợp. 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoại khóa; tiếp tục đẩy mạnh 

giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, bảo vệ môi trường, 

phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và nội dung khác phù hợp với 

từng cấp học; khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học, sưu tầm hình ảnh, 

tư liệu phục vụ công tác PBGDPL.  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 

giai đoạn 2017-2021”. 

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại 

khóa theo chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.  
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- Đa dạng hóa hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì việc phổ biến, giáo dục pháp luật 

(thông qua mục Thông tin tuyên truyền) trên website của Sở.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học, khai thác có hiệu 

quả sách trong thư viện trong đó có sách pháp luật. Tiếp tục duy trì và nâng cao 

chất lượng thực hiện “Ngày pháp luật”.  

- Tổ chức tập huấn, 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 

chuyên viên phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp, tọa đàm, buổi nói 

chuyện chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ, đối thoại pháp luật, hội diễn sân khấu 

hóa, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng-zôn, 

tranh cổ động. Kết hợp, lồng ghép các hình thức tuyên truyền, phổ biến với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như trong các hội nghị, chương trình tập huấn, 

các buổi họp đơn vị, các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chính trị, sinh 

hoạt dưới cờ hàng tuần, hoạt động văn hoá, văn nghệ... 

- Phát tài liệu cho cán bộ, công chức, viên chức, người học tự nghiên cứu; 

viết tin, bài cho báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng - khai thác thông tin 

qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn), Bộ Tư pháp (moj.gov.vn), 

mục Thông tin tuyên truyền tại địa chỉ http://ninhbinh.edu.vn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Văn phòng Sở 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Sở hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo nội dung tại mục II. 

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục; phát hành bản tin Giáo dục Ninh Bình; phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở. 

b) Phòng Tổ chức cán bộ 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, bố trí đủ, đúng chuyên ngành giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục công dân các trường THPT. Tham mưu cho Sở phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo sắp xếp đội ngũ giáo viên các cấp học bảo đảm đủ số 

lượng, cơ cấu, chủng loại theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân. 

c) Phòng Chính trị tư tưởng 

Chỉ đạo, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh theo 

chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; chỉ đạo việc tổ chức 

cho học sinh, học viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm 

pháp luật. 

http://www.moj.gov.vn)/
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Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, báo cáo 

viên các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong trường học. 

d) Các phòng GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX và các phòng chuyên môn 

khác 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy theo 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 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học; bổ sung thiết bị, 

tài liệu, học liệu hỗ trợ môn học Giáo dục công dân và công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực được giao phụ trách; tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công 

dân, đạo đức, pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo 

kiểm tra đánh giá việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương 

trình môn Giáo dục công dân cấp THPT. 

đ) Phòng Kế hoạch – Tài chính: phối hợp với các phòng, ban bố trí kinh phí 

phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch PBGDPL hằng năm theo chuyên đề; chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác phổ biến pháp luật tại đơn vị theo kế hoạch này.  

- Tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên các cấp học, báo cáo UBND cấp huyện 

và Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu điều động, bổ sung chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên trong đó có giáo viên dạy Giáo dục công dân.  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình môn học Giáo dục công dân theo 

quy định của Bộ và hướng dẫn của Sở; nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp có nội dung về pháp luật; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học. 
 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến pháp luật của ngành; yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị triển khai việc thực hiện cho các đối tượng thuộc đơn vị mình đảm bảo có 

hiệu quả cao./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;                          

- Sở Tư pháp;        

- Các phòng, ban Sở; 

- Các phòng GD&ĐT;    

- Các TTGDNN-GDTX;     

- Các trường THPT; 

- TT GDTX TN và NN tỉnh; 

- Trưởng PTTHSP Tràng An; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đinh Văn Khâm 
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