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KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thực hiện công văn số 650/KH-SGD&ĐT ngày 16/03/2017 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Quảng Ninh về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL) năm 2017, trƣờng THPT Mông Dƣơng xây dƣ̣ng kế hoa ̣ch Tuyên
truyề n PBGDPL năm 2017 nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Công tác PBGDPL đƣợc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của nhà trƣờng , nhằm góp phần đƣa các chủ trƣơng chính sách của Đảng, Nhà
nƣớc đến cán bộ, viên chƣ́c, lao đô ̣ng, học sinh nhà trƣờng một cách thƣờng xuyên,
kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật
của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh. Nhằm xây dựng môi trƣờng giáo dục
lành mạnh, thân thiện góp phần thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật
tự an toàn xã hội.
- Gắn công tác PBGDPL với công tác tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, các cuộc
vận động, phong trào thi đua của ngành; lồng ghép giáo dục pháp luật với giáo dục
văn hóa truyền thống, nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
2. Yêu cầu
- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm
của ngành giáo dục năm 2017 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013, gắn với chủ đề năm 2017: “Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục mà dƣ
luận xã hội quan tâm, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý
nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo.
- Kết gợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối
sống cho học sinh; lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các
cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành
năm 2017

- Tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, chất lƣợng, tiết
kiệm và hiệu quả; khai thác và sử dụng các nguồn lực đƣợc giao.- Xác định cụ thể
nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm từng cá nhân trong việc triển
khai thực hiện.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phổ biến kịp thời, thƣờng xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục
và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tƣợng cán
bộ, viên chức, nhà giáo, ngƣời lao động, ngƣời học thuộc phạm vi quản lý của đơn
vị; tăng cƣờng 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 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, tăng
cƣờng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên
giới, lãnh thổ, các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân các cấp trong tỉnh ban hành.
2. Tiếp tục cử đi tập huấn bồi dƣỡng 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; tiếp tục triển khai thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc đƣa nội
dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.
3. 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 chƣơng 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 để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong
tuân thủ và chấp hành pháp luật. Chỉ đạo triển khai Chƣơng trình phổ biến, giáo
dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tăng cƣờng nội dung phổ
biến, giáo dục pháp luật trong các chƣơng trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài
giờ lên lớp.
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày phổ biến văn bản pháp luật” hàng
tháng, Ngày Pháp luật năm 2017 theo sự chỉ đạo của cấp trên và các cuộc thi tìm
hiểu pháp luật với hình thức phù hợp.
5. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lƣợng tủ sách pháp luật và các phƣơng
tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát
động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sƣu tầm hình
ảnh, tƣ liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chƣơng trình chính
khóa và ngoại khóa.
6. Đối với từng nhóm đối tƣợng, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể
nhƣ sau:
6.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, ngƣời lao động:

2

- Tâ ̣p trung tuyên truyền , phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban
hành; các quy định của pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác của
cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động; công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;
các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND- UBND tỉnh liên
quan đến hoạt động quản lý, giáo dục, đến đời sống của cán bộ, công chức, viên
chức, ngƣời lao động.
6.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh:
- Tâ ̣p trung thực hiện công tác giáo dục pháp luật , trong đó trọng tâm là các
văn bản pháp luật về giáo dục, đào tạo; các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên đối với tổ
quốc, xã hội và gia đình.
- Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại ngƣời học;
các văn bản quy định về thi học sinh giỏi, tuyển sinh, THPT Quốc gia, chế độ cho
ngƣời học...
- Vấn đề phòng, chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em; các quy định xử
phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đƣờng bộ, trong
lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến
học sinh, sinh viên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
TT
1
2

3

4
5
6
7
8

NỘI DUNG
Phụ trách, theo dõi, lâ ̣p kế hoa ̣ch xong
trƣớc 25/3 gửi về Văn phòng Sở

PHÂN CÔNG
HTr: Nguyễn
Thành Định
Phu trách trang
Đƣa cá c văn bản cầ n phổ biế n lên
web: Lại Đ ình
website: thptmongduong.edu.vn
Tuấ n
PHT1: Từ Thị
Tổ chƣ́c phổ biế n các văn bản liên Ngoan
hoặc
quan đến viên chức, lao động
PHT2: Nguyễn
Thái Quảng
Tổ chƣ́c triển khai các văn bản liên
TTCM, TTVP
quan đến viên chức, lao động
Tổ chƣ́c triể n khai phổ biế n các văn
Các GVCN
bản liên quan đến học sinh

THỜI GIAN
Trƣớc 25/3/2017
Trƣớc ngày phổ
biến 1 tuần
Kỳ họp HĐ
Kỳ sinh hoạt tổ
Sau ngày PBPL
vào tiết SH lớp
liền kề

Giám sát việc thực hiện , báo cáo lãnh TBTTND: Phạm
Đinh
̣ kỳ quý
đa ̣o
Hải Vân
Kiể m tra viê ̣c da ̣y lồ ng ghép của giáo
PHT1
Đinh
̣ kỳ quý
viên liên quan
Kiể m tra , đánh giá , báo cáo Sở (bản
PHT1
- Lầ n 1: trƣớc
3

in, bản mềm qua hộp thƣ
:
Vanphong.soquangninh@moet.edu.vn)
Báo cáo sơ kết, tổ ng kế t

9

10

11
12

PHT1

Thực hiện lồng ghép và giảng dạy tích
hợp nội dung pháp luật trong các môn
Giáo viên bộ
khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử,
môn
Giáo dục công dân…
Tổ chức các HĐNK có nội dung
BTCĐ:
PBGDPL
Vƣơng Thị Thoa
Duy trì và phát triển “Tủ sách pháp
luật” đồng thời có biện pháp khai thác
PHT1
hiệu quả “Tủ sách pháp luật”

5/5/2017;
- Lầ n 2: Trƣớc
05/11/2017
- Theo hƣớng
dẫn phố i hơ ̣p
Theo kế hoạch
bài dạy
Theo kế hoạch
năm học
Hàng năm

2. Lịch cụ thể: (Phụ lục đính kèm)
3. Tổ chức thực hiện
Ban lañ h đa ̣o nhà trƣờng yêu cầ u các tâ ̣p thể , cá nhân nghiêm túc thực hiện
kế hoa ̣ch này.
Viê ̣c tổ chƣ́c triể n khai và thƣ̣c hiê ̣n đƣơ ̣c thể hiê ̣n trên sổ sinh hoa ̣t của tổ và
sổ ghi chép của các tổ viên.
Các cá nhân, đƣơ ̣c phân công làm nhiê ̣m vu ̣ triể n khai , kiể m tra, báo cáo đánh
giá thực hiện đúng mốc thời gian quy định./.
Nơi nhận

HIỆU TRƢỞNG

- Nhƣ kiń h gƣ̉i
- Website: thptmongduong.edu.vn;
- Hô ̣p thƣ chung: thptmd2015@gmail.com
- Lƣu VT, congvandientumd@gmail.com

Nguyễn Thành Định
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LỊCH CỤ THỂ
Tháng

1

2

3

NỘI DUNG
 Luật viên chức 2010;
 Quy chế dân chủ ở cơ sở
 Quy chế dân chủ ở cơ sở
(Phần liên quan đến học sinh)
 Chủ đề năm 2017: “Tăng cƣờng kỷ
cƣơng, lỷ luật hành chính; thực hiện
nếp sống văn hóa văn minh”

 Triển khai kế hoạch PBGDPL năm
2017

 Thông tƣ 04/2017/TT -BGD&ĐT
Quy chế thi THPT và xét tốt nghiệp
THPT
 An ninh mạng
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 Thông tƣ 04/2017/TT -BGD&ĐT
Quy chế thi THPT và xét tốt nghiệp
THPT; Thông tƣ 05/2017/TT BGD&ĐT Quy chế tuyển sinh Đại
học – Cao đẳng

THỜI GIAN

ĐỐI TƢỢNG

PHÂN CÔNG

Viên chức, lao
động

Hiệu trƣởng

Học sinh

GVCN

Viên chức, lao
động

Hiệu trƣởng

Ngày PBVBPL
09/02

Học sinh

GVCN

SH liền kề
11/02

Viên chức, lao
động

Hiệu trƣởng

Học sinh

Xem tại
website

Viên chức, lao
động

PHT2

Ngày phổ biến
văn bản pháp
luật
05/01
(Họp HĐNT)

Ngày PBVBPL
02/03

Ngày PBVBPL
06/04
Học sinh

Xem tại
website;
GVCN

ĐIỀU
CHỈNH
THỜI GIAN

 An ninh mạng
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 Thông tƣ 58/2012/TT -BGD&ĐT
Quy chế đánh giá xếp loại học sinh
THPT;
 Hƣớng dẫn thi lại rèn luyện HK
trong hè;
 Quy chế và các văn bản hƣớng dẫn
công tác tuyển sinh lớp 10-2017
 Quy định về chuẩn mực đạo đức nhà
giáo
 Thông tƣ 58/2012/TT -BGD&ĐT
Quy chế đánh giá xếp loại học sinh
THPT;
 Hƣớng dẫn thi lại rèn luyện HK
trong hè;

Học sinh

Viên chức, lao
động

Học sinh

Viên chức, lao
động

 Công khai theo thông tƣ 09
 Các văn bản thực hiện chế độ chính
sách cho học sinh.

Học sinh

8

9

HĐNK
10/4

PHT2

Ngày PBVBPL
04/05

PHT1

 Công khai theo thông tƣ 09
 Các văn bản thực hiện chế độ chính
sách cho học sinh.

 Quy định về Điều lệ Ban đại diện
cha mẹ học sinh;
 Quy chế hoạt động, chi tiêu
BDDCMHS trƣờng
 Quy chế hoạt động, chi tiêu
BDDCMHS trƣờng

Vƣơng Thị
Thoa

GVN

Đinh Thị Thu
Bản tin: TKHĐ Ngày PBVBPL
Website: Lại
04/08
Đình Tuấn
Bản tin:TKHĐ
GVCN
Tuần sinh hoạt
Website: Lại tập thể đầu năm
Đình Tuấn

GVCN

Hiệu trƣởng

Ngày PBVBPL
07/09

CMHS

TBĐD lớp và
GVCN

HNCMHS lần
thứ nhất
2

10

11

12

 Luật ATGT
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2012;
 Luật Thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2013 và các văn bản
hƣớng dẫn thi hành;
 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho
cán bộ, viên chức, lao động, học
sinh, chủ trƣơng của Đảng, chính
sách pháp luật của nhà nƣớc; mục
đích, ý nghĩa của ngày pháp luật
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; tôn vinh Hiến pháp và
pháp luật.
 Phổ biến Hiến pháp năm 2013
 Các quy định pháp luật về minh
bạch tài sản (kê khai tài sản);
 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây
ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở ngƣời (HIV/AIDS) và
văn bản hƣớng dẫn;
 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây
ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở ngƣời (HIV/AIDS) và
văn bản hƣớng dẫn;

Học sinh

HĐNK: ĐTN
Website: Lại
Đình Tuấn

Ngày PBVBPL
05/10
(Họp HĐNT)

Viên chức, lao
động, học sinh

Website
HĐNK

Ngày pháp luật
nƣớc
CHXHCNVN
09/11

Viên chức, lao
động

Website: Lại
Đình Tuấn

Ngày PBPL
07/12
(Họp HĐNT)

Học sinh

HĐNK: ĐTN
Website: Lại
Đình Tuấn

Ngày 03/12

Viên chức, lao
động
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