
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:            /SGDĐT-CTTT 

V/v hướng dẫn công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật Quý II/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng và tổ chức tương đương thuộc Sở. 

 

 Triển khai Công văn số 80/HĐ-TGV ngày 04/4/2022 của Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về các nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật Quý II/2022, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như 

sau: 

 1. Các nội dung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II 

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của 

Bộ GD&ĐT, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Căn cứ cấp độ dịch tại địa phương và đối tượng học 

sinh (đã được tiêm đủ liều vắc xin/chưa được tiêm vắc xin) để tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt tập thể với quy mô phù hợp theo quy định 

nhằm tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phổ 

biến và lồng ghép linh hoạt vào các hoạt động dạy học tài liệu tuyên truyền Luật 

bảo vệ môi trường năm 2020 (kèm theo Văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 

17/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Tuyên truyền, phổ biến đến giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh và triển khai thực hiện tốt Quy trình phối hợp hỗ 

trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  - Các đơn vị đăng tải lên chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật tại 

trang thông tin điện tử đơn vị và phổ biến đến cán bộ, giáo viên: Nghị định số 

127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 

83/2021/TTBTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản 

lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để 

thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Thông tư 

số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định 

việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ 

sở giáo dục mầm non; Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; 
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nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập,… 

2. Tiếp tục đưa nội dung Kế hoạch số 194/KH-BGDĐT ngày 28/2/2022 

của Bộ GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành 

giáo dục; Kế hoạch số 288/SGDĐT-CTTT ngày 23/2/2022 về công tác tư pháp 

năm 2022; Kế hoạch số 296/KH-SGDĐT ngày 24/2/2022 công tác trọng tâm về 

nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của 

Sở GD&ĐT; Công văn số 274/STP-XDKT&TDTHPL ngày 04/4/2022 của Sở 

Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện chất 

lượng các quy định của pháp luật và triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BTP bổ 

sung vào trong kế hoạch giáo dục của đơn vị và triển khai thực hiện. 

(Sở gửi kèm theo các tài liệu liên quan). 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Cổng TTĐT, TDOffice của Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Cường 
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