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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

trong ngành Giáo dục huyện Đại Lộc giai đoạn 2022-2027

Căn cứ Kế hoạch số 2487/KH-SGDĐT ngày 16/11/2022 của Sở GDĐT tỉnh 
Quảng Nam về thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2027, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Đại Lộc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục huyện Đại Lộc giai 
đoạn 2022 - 2027, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 

30/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng 
lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, 
người lao động, người học trong toàn ngành.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công 
tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
kỹ năng sống cho học sinh, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, 
các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành giai đoạn 2022-
2027.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù 
hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi 
cấp học).

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong toàn ngành; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ 
ở cơ sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành 
pháp luật, tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống, học tập, 
làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý. 

2. Mục tiêu cụ thể
- 100% cán bộ quản lý, công chức, giáo viên, nhân viên và người học trong 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện được phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật 
trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập phù hợp với từng đối tượng. 
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- 100% các trường trực thuộc tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- 100% các trường trực thuộc có giáo viên kiêm nhiệm hoặc đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên tuyền viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. 

- 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và giáo viên dạy môn giáo 
dục công dân tại các cơ sở giáo dục được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu 
pháp luật, kiến thức pháp luật, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phổ 
biến, giáo dục pháp luật cần thiết để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong cơ sở giáo dục theo yêu cầu nhiệm vụ.

- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách pháp luật 
trong trường học. 

- Định kỳ 02 năm/01 lần tổ chức Cuộc thi Hùng biện “Câu chuyện tình 
huống đạo đức và Pháp luật” dành cho học sinh cấp THCS. 

- Định kỳ thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin và các quy định mới về 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quy định mới về lĩnh vực giáo dục 
vào bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp.

- Định kỳ hằng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An 
toàn giao thông cho học sinh THCS. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề 
án tại các trường trực thuộc; khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ 
trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực trạng học sinh vi phạm pháp luật 
trên địa bàn huyện.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, các quy 

định pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Bộ GDĐT, Sở 
GDĐT, Phòng GDĐT về phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành giai 
đoạn 2022-2027

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, các quy định 
pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Bộ GDĐT về phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong toàn ngành giai đoạn 2022-2027 thông qua việc cập nhật 
các văn bản quy phạm trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT và 
các trường. 

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy 
trong trường học trên địa bàn huyện (Công văn số 272/PGDĐT-NGLL ngày 
29/9/2022); Công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Đại Lộc đến năm 2025 (Kế 
hoạch số 04/KH-PGDĐT ngày 25/02/2020); Công tác giáo dục sức khỏe tâm thần 
cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch số 43/KH-PGDĐT ngày 
03/10/2022); Chương trình phòng chống tội phạm trong ngành Giáo dục (Kế hoạch 
số 46/KH-PGDĐT ngày 11/10/2022). 

2. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục
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- Hướng dẫn đổi mới phương pháp giáo dục và nâng cao chất lượng việc dạy 
các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân,….; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức 
tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. 

- Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt 
sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các 
ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...); xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; các thư viện điện tử, tủ sách điện 
tử (bài giảng điện tử, các loại tài liệu, sách tham khảo), các phần mềm chuyên 
dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong cơ sở giáo dục. 

3. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
các cơ sở giáo dục

- Biên soạn xây dựng, biên soạn bộ tài liệu giảng dạy pháp luật dành cho cấp 
học THCS; Tổ chức phát động hưởng ứng Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
trên mạng Internet”, Cuộc thi Hùng biện “Câu chuyện tình huống đạo đức và Pháp 
luật” các cấp dành cho cấp THCS. 

- Tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông cho học sinh tại các trường; 
triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”; các cuộc thi 
“ATGT cho nụ cười ngày mai”, “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”,…

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động thông 
qua nhiều hình thức nhằm tuyên truyền, phổ biến một số luật như: Tuyên truyền về 
Luật trẻ em 2016, về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng dân tộc thiểu số”, về An toàn giao thông, các luật về Phòng chống ma 
túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về bảo 
vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
biến đổi khí hậu, về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo trong tình hình 
mới...

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức 
thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh; nắm bắt thông tin, phát hiện sớm để có biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh. Tăng 
cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý học 
sinh, không để học sinh tham gia tệ nạn mại dâm, ma túy và các vi phạm pháp luật; 
thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội. 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11” và các hoạt động tìm 
hiểu pháp luật với hình thức phù hợp, theo hướng dẫn của cấp trên. 

- Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm 
với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo 
lực học đường, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; 
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tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các 
chương trình, hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyên truyền, giáo dục thông qua 
hoạt động Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục

- Đảm bảo số lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, chú trọng lựa chọn, phân công đội 
ngũ có trình độ, có hiểu biết về pháp luật làm công tác pháp chế, công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giáo viên dạy bộ 
môn giáo dục công dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm 
hiệu quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đổi mới chất lượng công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác 
PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; 
sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính 
khóa và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục. Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm 
tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp 
dụng, nhân rộng. 

5. Kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án
- Đưa nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học hàng 

năm; là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ 
sở giáo dục.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại các trường trực thuộc. 

- Tiến hành sơ kết (vào năm 2025), tổng kết (vào năm 2027) việc thực hiện 
Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 
2022-2027 của ngành giáo dục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong toàn ngành. Tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo UBND 
huyên và Sở GDĐT kết quả thực hiện hằng năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.
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- Chủ trì, tham mưu các nội dung thực hiện Đề án như: Tập huấn cho đội 
ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến 
văn bản pháp luật mới phù hợp với các đối tượng trong ngành giáo dục; Tổ chức 
phát động  Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” do Sở 
GDĐT tổ chức, tổ chức Cuộc thi Hùng biện “Câu chuyện tình huống đạo đức và 
Pháp luật” dành cho học sinh cấp THCS; triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam”, 
“Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”, các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật, an toàn giao thông do Sở GDĐT tổ chức. 

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên cổng thông tin 
điện tử của Phòng GDĐT; tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với 
các văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Các trường trực thuộc 
- Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch nâng cao công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật ở cấp mình quản lý. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 
hoạch của Phòng GDĐT. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan ở địa 
phương để triển khai, thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Hằng năm, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT qua kênh 
điều hành bộ phận NGLL (Đ/c Vĩ nhận) nhận trước ngày 10/12. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2022-2027 của ngành giáo dục huyện Đại Lộc./.

Nơi nhận:
- Phòng CTCTHSSV, Sở GDĐT (để b/c);
- UBND huyên (để b/c);
- Phòng Tư pháp (để ph/hợp);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, NGLL. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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