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Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 4090/SGDĐT-TTr ngày 07/12/2021 của Sở GD&ĐT 

về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 

12/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 12/2021 như 

sau:  

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện với 

tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tuyên 

truyền các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm giải pháp 5K, đồng thời 

tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch của từng cán bộ, côn chức, 

viên chức, người lao động và học sinh, không được chủ quan, lơ là sau khi đã tiêm 

đủ liều vắc xin.  

2. Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng gắn 

với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính 

sách cho người có công với Cách mạng.  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật 

Nghĩa vụ quân sự, Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về “Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 46/NQ-ĐU ngày 19/10/2020 

của Đản ủy Quân khu 4, Nghị quyết số 112/NQ-ĐU ngày 30/11/2020 của Đảng ủy 

Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; các văn bản pháp luật khác có liên 

quan.  

3. Tuyên truyền, hưởng ứng tháng Hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19” và các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống 

HIV/AIDS; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng 

Quốc hội hợp nhất Luật An toàn thực phẩm; Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 

2010…  
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Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về 

chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh.  

4. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, vừa đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. Ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, chuyển đổi hình thức tuyên truyền 

PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội 

(Facebook, Fanpage, Zalo …) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực 

tiễn tại địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác 

tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử 

www.stp.quangbinh.gov.vn  

5. Thường xuyên cập nhật để phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các 

văn bản của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT: Thông tư số 30/2021/TTBGDĐT 

ngày 05/11/2021 của Bộ GDĐT 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; Văn bản hợp nhất số 

06/VBHN-BGDĐT ngày 17/11/2021 của Bộ GDĐT hợp nhất Quyết định ban hành 

quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên 

cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 

08/11/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 3886/KH-SGDĐT ngày 23/11/2021 của Sở GDĐT về thực hiện Đề án 

“Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo 

dục và Đào tạo...  

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng 

các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình để lựa chọn, 

bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.  

Đề nghị các thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- HĐPBGDPL huyện; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Các đơn vị thuộc; 

- Website; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vững 
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