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V/v nâng cao công tác phổ biến giáo dục
pháp luật trong nhà trường

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Qua kiểm tra của Sở GD&ĐT tỉnh việc thực hiện công tác tuyên truyền phổ
biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và công tác công khai tại các nhà trường trong
năm học 2021-2022, đã phát hiện một số trường (Mầm non Đồng Sơn, Tiểu học
Dĩnh Trì, THCS Dĩnh Kế, THCS Trần Phú) vẫn còn tồn tại hạn chế “các cơ sở
giáo dục, còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định về công khai, quản lý
thu chi, hạch toán, quyết toán các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động
giáo dục; tuyên truyền PBGDPL, đặc biệt là việc cập nhật thường xuyên chuyên
mục PBGDPL trên các trang điện tử của các đơn vị”;
Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu
trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện tốt
những nội dung sau:
1. Tăng cường đổi mới hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng để bảo
đảm hiệu quả; quan tâm đánh giá sự thay đổi nhận thức của đối tượng được tuyên
truyền; khai thác tủ sách pháp luật; xây dựng chuyên mục PBGDPL trên trang
thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đăng tải thông tin pháp luật trên trang
thông tin điện tử theo Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày 15/9/2021 của Sở
GD&ĐT về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày
16/3/2021 của Sở GD&ĐT về tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo
dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
khác. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và
thời gian công khai theo quy định của pháp luật./.
(Gửi kèm Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT và Công văn số 271/SGDĐT-TTr của Sở
GD&ĐT)
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