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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lệ Thủy, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 117/SGDĐT-TTr ngày 08/02/2022 của Sở 

GD&ĐT về việc triển khai tuyên truyền PBGDPL, 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 02/2022 như sau:  

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiệm vụ 

tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-

19 vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội; tuyên truyền thực hiện nghiêm các 

biện pháp 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, các quy định về phòng, chống dịch 

trong thời gian thực hiện cách ly y tế, điều trị tại nhà… Tăng cường vận động 

người dân chủ động khai báo trên ứng dụng PC COVID; nâng cao ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh 

chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là các hoạt động, sự kiện tập trung đông 

người.  

2. Tuyên truyền nội dung Luật Phòng chống ma túy 2021 và Nghị định số 

105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-

CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ 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; phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 

124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

3. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và phòng chống dịch bệnh. Phổ 

biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, bảo đảm 

an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.  
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4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại 

như: Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được 

các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát.  

5. Phổ biến, quán triệt các văn bản của Bộ GDĐT mới ban hành Thông tư 

số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân 

lập và tư thục; Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các 

trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 

51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002; Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 

14/01/2022 ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.  

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

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

lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến. 

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 

 


		gddt.lt@quangbinh.gov.vn
	2022-02-10T16:31:56+0700


		2022-02-10T16:45:25+0700


		2022-02-10T16:45:42+0700


		gddt.lt@quangbinh.gov.vn
	2022-02-10T16:46:00+0700




