UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

35 /GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Bắc Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 14/SGDĐT-TTr ngày 06/1/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh
Bắc Giang về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm
2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) định hướng các nội dung tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19
Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực
thực hiện nghiêm quy định 5K, quy định về việc thực hiện di chuyển đến các tỉnh,
thành khác; việc thực hiện tiêm vacxin phòng chống Covid-19; việc thực hiện vận
động, hỗ trợ học sinh thiết bị học trực tuyến; các quy định về tình hình thi hành pháp
luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 đặc biệt là
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Nhâm Dần, các lễ hội xuân năm 2022. Thực hiện nghiêm theo các văn bản của của
tỉnh và của Phòng GD&ĐT như:
+ Công văn số 471/GDĐT ngày 20/10/2021 của Phòng GD&ĐT về việc thực
hiện ngăn ngừa nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào trường học;
+ Công văn số 506/GDĐT ngày 11/11/2021 của Phòng GD&ĐT về việc
chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12
đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
+ Hướng dẫn 456/HD-SYT ngày 25/12/2021 của Sở Y tế về Hướng dẫn tạm
thời phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở GD&ĐT trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang;
+ Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn tạm thời
công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành
phố quản lý;
+ Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 27/12/2021 BCĐ phòng chống Covid-19
thành phố Bắc Giang về hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Bắc Giang;
+ Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 31/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
+ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố Bắc
Giang về triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
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2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, Nghị định mới
ban hành
- 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.
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính
phủ); Nghị định số 91/2019/NĐCP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công
nghệ thông tin và tần số tuyến điện; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày
22/01/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của
Chính phủ); Luật Bảo vệ môi trường 2020); Luật Phòng, chống ma túy; Luật phòng,
chống tác hại của, rượu, bia; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ
thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường
trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đặc biệt là
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Tiếp tục thông tin, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường, phòng
chống dịch bệnh; quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của nhà sản xuất hàng
tiêu dùng, nhà phân phối sản phẩm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức cung cấp
các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
- Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX,
kỳ họp thứ 5.
- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước
các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và
quy định không uống rượu, bia; Công văn số 924-CV/TU ngày 21/12/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công
chức trong phục vụ người dân doanh nghiệp; Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND

3
ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan
hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành
công vụ; Công văn số 656/UBND-GT ngày 23/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc tăng cường chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của
cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm
vụ. - Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTG
ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo
đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;
Công văn số 899- CV/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc
thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/12/2021 của
UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 18/3/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống
tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về các
loại pháo; các quy định về khiếu nại, tố cáo; các quy định về chống buôn bán hàng
giả, hàng kém chất lượng; phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và các quy
định về an ninh, quốc phòng...
- 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 phổ biến các văn bản của ngành GD&ĐT thành phố
trong công tác đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học: Kế hoạch số 30/KHGDĐT ngày 16/9/2021 của Phòng GD&ĐT về Xây dựng trường học an toàn, phòng,
chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030; Công
văn số 592/GDĐT-, ngày 22/12/2021 của Phòng GD&ĐT về việc bảo đảm an ninh trật
tự, trật tự ATGT, ATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2022.
Ngoài các nội dung trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các
cơ sở giáo dục, lựa chọn các nội dung PBGDPL 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 Phòng GD&ĐT phù hợp với tình hình 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, học sinh và phụ
huynh học sinh./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo, CV phòng (để c/đ);
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái
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