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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 1274/UBND-KT ngày 04/10/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục
pháp luật Quý IV năm 2021, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện các nội
dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19
Hiện nay, Bắc Giang đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính
trị quyết tâm kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
trong trạng thái bình thường mới. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ
biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản quy phạm pháp
luật và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó trọng tâm là các nội dung
như: 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 gây bức xúc dư luận xã hội (Hành vi trốn khỏi nơi cách
ly; đưa lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về
tình hình dịch bệnh Covid-19; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người
thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19); Chỉ thị số 11/CT-UBND
ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình
hình mới…
2. Tuyên truyền các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng "Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (ngày 9/11)
Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với đặc thù của nhà trường. Treo các khẩu hiệu,
băng rôn tuyên truyền; tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động, học sinh; đăng tải các tin bài về các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho học sinh và quán triệt
nghiêm túc các nội dung về xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an ninh trật tự, an
toàn trường học; quản lí, giáo dục học sinh trên môi trường mạng.
3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, Nghị định mới ban hành
Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới được ban hành: Nghị định
69/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung
cư; Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về các quy định liên quan đến mức
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công; Thông tư
06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành hướng dẫn
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Luật Bảo hiểm xã hội; Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai; pháp
luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ (Công văn số
1089/TGCP-PCTT ngày 17/9/202) và văn bản pháp luật mới, những quy định pháp luật
liên quan trực tiếp đến người dân, các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề
được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao
trong thực thi chính sách pháp luật.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố
Quán triệt, tuyên truyền phổ biến các văn bản của trung ương, của tỉnh và thành
phố nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia
đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công
tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; các quy định của pháp
luật về pháo nổ; hàng giả; bảo vệ người tiêu dùng; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và các quy định về an ninh, quốc phòng nhất là trong đợt cao điểm chuẩn bị phục vụ cho
Tết Nguyên đán năm 2022. Quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/9/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản
lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường
quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường; Chỉ thị số 06CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục 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; Chỉ thị số
04/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác
quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên
địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20212025. Đề nghị các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên tới cán
bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh bằng các hình thức phù hợp./.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
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- Lưu: VT.
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