UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 189 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo dục
pháp luật Quý II năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 445/SGDĐT-TTr ngày 17/4/2022 của Sở GD&ĐT
tỉnh Bắc Giang về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II
năm 2022, Phòng GD&ĐT định hướng các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật quý II năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, Nghị định mới
ban hành
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật và các Nghị quyết của Quốc hội,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Phòng,
chống ma túy; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số
03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều; Nghị định số
04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước
và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP
ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát sinh khí thải nhà kính và
bảo vệ tầng ô-dôn; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ
quy định về lệ phí trước bạ; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.
2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
- Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của
Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021; Kế hoạch số 32-KH/TU
ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 23/6/2021;
Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn
2012-2020 và Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số
vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ
thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử

lý rác thải ra môi trường; Kết luận số 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về việc huy động toàn dân tập trung thu
gom, xử lý rác thải ra môi trường; Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của
UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về việc
huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường.
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là trên môi trường không gian mạng bằng
nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng tuyên truyền.
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về quy
hoạch; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/02/2022 thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc
Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 110/QĐ-UBND
ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Đề án tăng cường
công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm
2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn,
trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm người phải thi hành án
không thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính và Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật
tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, trong đó thực hiện nghiêm trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án và trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày
28/12/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia
đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; - Tiếp tục tuyên
truyền các văn bản của ngành trong công tác đảm bảo các điều kiện về an toàn trường
học; an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội,
mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
Ngoài các nội dung trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ sở giáo
dục lựa chọn các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với thực tế của từng
trường, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phổ
biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT phù hợp với tình hình của
trường và địa phương.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu
trên bằng các hình thức phù hợp tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong trường./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo, CV phòng (để c/đ);
- Lưu: VT.
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