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#SoKyHieuVanBan
V/v v triển khai thực hiện “Đề án 

đưa nội dung quyền con người vào 
chương trình giáo dục trong hệ 

thống giáo dục quốc dân” trên địa 
bàn huyện Đại Lộc

#DiaDiemNgayBanHanh

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ số 216/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 07/02/2023 của Sở GDĐT tỉnh 
Quảng Nam về việc thực hiện “Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương 
trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực 
thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đăng tải trên Website đơn vị, phổ biến các tài liệu tham khảo, các thông 
tin liên quan đến quyền con người cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 
học sinh. Thực hiện các hoạt động truyền thông với chủ đề quyền con người và 
giáo dục quyền con người; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của 
việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống 
giáo dục quốc dân.

2. Sử dụng sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo của Bộ GDĐT về quyền 
con người để thực hiện lồng ghép, tích hợp vào chương trình giảng dạy phù hợp 
với từng cấp học.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung giáo dục quyền con 
người trong đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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