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

 

Thực hiện Công văn số 1504/SGDĐT-TTr  ngày 07/5/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền PBGDPL 

tháng 5/2021, 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 

5/2021 như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về 

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt 

đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 

phủ (Chỉ thị 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về  “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”); các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như: Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 

09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về lãnh đạo cuộc bầu c 

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

2. Tập trung cao điểm tuyên truyền các quy định của pháp luật liên 

quan đến bầu cử và tổ chức bộ máy Nhà nước, như: Hiến pháp năm 2013, 

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Quốc hội năm 2020, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 

11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức 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 tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và 
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nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, việc lập và niêm yết danh sách cử tri… 

Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nêu bật 

những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; 

tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền 

các cấp đối với công tác bầu cử; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước 

và các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác 

thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử…  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 

và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh 

Covid19; tuyên truyền thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, 

thực hiện tốt thông điệp 5 “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ 

tập - khai báo y tế”, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các 

sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các quy 

định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành 

vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19.  

4. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh những nội dung cơ bản của: Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019; Luật Thanh 

niên năm 2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư; Luật hám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP 

ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật khám, chữa bệnh; Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 

29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

137/2015/NĐ- CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Căn cước công dân; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh 

nghiệp; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ gia 

hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.  

5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các 

loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu 

pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp 

phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. 

Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: 

www.stp.quangbinh.gov.vn - Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.  
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6. 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 mạnh mẽ 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,…) trong công tác PBGDPL 

gắn với tình hình và thực tiễn tại đơn vị.  

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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