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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 226 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo dục
pháp luật Quý II năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang.

Thực hiện Công văn số 357/SGDĐT-TTr ngày 01/4/2021của Sở GD&ĐT
tỉnh Bắc Giang về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II
năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) định hướng các nội dung tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc
hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo nội dung
và tiến độ theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên (Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày
20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang về triển khai công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026, Kế hoạch số 01/KHTBTT ngày 8/02/2021 của Tiểu ban tuyên truyền bầu cử
tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công văn số 873/HĐPH ngày 09/3/2021
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về tổ chức thực hiện tuyên truyền về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026 và các văn bản có liên quan về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026), trong đó
tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại
biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của
cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền về công tác
tổ chức bầu cử; tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham
gia bầu cử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội, đại biểu
HĐND các cấp...
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Covid-19
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó trọng tâm
là các nội dung như: Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và học sinh và phụ huynh học sinh tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng dịch cá nhân cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại nơi công
cộng và các địa điểm tập trung đông người như nhà máy, xí nghiệp, trường học,
chợ, trung tâm thương mại tránh để dịch bệnh bùng phát trở lại, đảm bảo công tác
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bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 được tiến hành an toàn, thuận lợi.
3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, Nghị định mới
ban hành
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIV (Luật Cư trú, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử
lý vi phạm hành chính, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật
Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Phòng, chống
nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AISD),
Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV).
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới được ban hành: Nghị
định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa
chiều giai đoạn 2021-2025; Nghị định 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; Nghị
định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ về quy định việc quản lý
trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư
27/2020/TTBYT và Thông tư 30/2020/TT-BYT trong đó có các chính sách mới về
Bảo hiểm y tế; Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên; Thông tư
52/2020/TTBGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ
Trường mầm non; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ
GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 42CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các văn bản chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Khóa XVIII, kỳ họp thứ 12.
- 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 2
Luật Cư trú, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính,
Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Người Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AISD), Luật Bảo vệ môi trường. phủ
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phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 30/8/2001
của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà
nước tỉnh; 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 và các văn bản chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính,
quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia…
- Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 03/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.
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.
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