
UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  309/KH-SGDĐT Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018  

 

 Thực hiện Quyết định số 228/KH-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 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 đời sống và làm việc theo pháp luật của công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh. 

b) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với  

những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận 

và nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục. 

c) Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết hợp 

giáo dục pháp pháp luật với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; lồng 

ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt 

động ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành trong năm 2018. 

d) Triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, chất lượng, tiết kiệm và 

hiệu quả. 

2. Nội dung thực hiện 

a) Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 

2120/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 

giai đoạn 2018-2021. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 
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Đơn vị phối hợp: Phòng Chính trị, tư tưởng, Phòng Giáo dục Tiểu học, 

Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục Thường 

xuyên, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018. 

b) Tổ chức phổ biến kịp thời thường xuyên các quy định pháp luật mới 

ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý, các văn bản chỉ đạo điều 

hành cuaả Sở; quán triệt thực hiện chỉ thị số 2669/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 

2017-2018 của ngành giáo dục. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn - nghiệp vụ thuộc Sở, các phòng 

giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên cả năm 2018. 

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho  đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, cán bộ làm công 

tác pháp chế, cộng tác viên pháp chế giáo dục. 

Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức – cán bộ. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Giáo dục Thường xuyên, Phòng 

Giáo dục Trung học. 

Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2018. 

d) Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản hành chính từ các đơn vị gửi đến. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018. 

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong  công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy pháp luật 

chính khóa và phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa; 

- Thường xuyên đăng tin, bài về các hoạt động pháp chế nói chung, phổ 

biến, giáo dục pháp luật nói riêng lên cổng thông tin điện tử của Sở, website của 

đơn vị. Kịp thời, nhanh chóng trong việc gửi văn bản, ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 

qua email công vụ của ngành đã được cấp; 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đặc biệt là Sở Tư 

pháp và Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Thành Đoàn, 
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Sở Thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ,… trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018, chủ động 

phối hợp với Sở, ban, ngành phát động đến các đơn vị, các em học sinh tham gia 

cuộc thi. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các phòng 

giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn - nghiệp 

vụ thuộc Sở thực hiện Kế hoạch này. 

b) 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 tại báo cáo 

sơ kết học kỳ và báo cáo tổng kết năm học về công tác pháp chế. 

 Trên đây là công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ./. 

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

- Sở Tư pháp; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
 


		2018-02-01T15:27:08+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
	Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ<sogddt@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




