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K Ế H O ẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
năm học 2017 - 2018
Căn cứ văn bản số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về
việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở
GD&ĐT Tỉnh Hà Giang;
Căn cứ kế hoa ̣ch số 65/KH-SGDĐT ngày 14/02/2017 của Sở GD&ĐT Hà
Giang về công tác phổ biế n giáo du ̣c pháp luâ ̣t ngành Giáo du ̣c và Đào ta ̣o năm
2017;
Căn cứ tình hình thực tế của trường tại địa phương, trường THCS&THPT
Nà Chì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp
luật trong nhà trường năm học 2017-2018 như sau:
I. Mục tiêu.
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày
20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất
lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928).
2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của
nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện; góp phần ổn định môi trường giáo dục, tăng cường hiệu lực, hiệu quả
quản lý giáo dục.
3. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh góp phần xây dựng và hình
thành môi trường giáo dục lành mạnh.
4. Triển khai đồng bộ các nội dung, hình thức PBGDPL. Kết hợp giáo dục
chính khoá với các hoạt động ngoại khoá; lồng ghép, tích hợp nội dung pháp luật
trong môn học Giáo dục công dân và một số môn học khác (Sinh, Địa …); kết
hợp giáo dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp, với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt
động kỷ niệm lớn trong năm 2017-2018
II. Nội dung thực hiện.
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
trường.
- Nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật mới về giáo dục như:
Tuyên truyền, phổ biến “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục”
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010; Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày
19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài
chính trong giáo dục và đào tạo; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và các văn

bản hướng dẫn thi hành và các văn bản khác về giáo dục có liên quan đến nhiệm
vụ chuyên môn của từng đối tượng trong trường.
- Tập trung vào các nội dung cơ bản, các quy định mới về phòng chống
tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về cán bộ công chức; về lao
động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ cơ sở; về hội nhập quốc tế,
các luật và văn bản dưới luật.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người học.
- Giảng dạy đúng, đủ nội dung kiến thức pháp luật được xây dựng trong
chương trình môn Giáo dục Công dân, Pháp luật theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phổ biến quán triệt các quy định pháp luật liên quan đến học tập, rèn
luyện của từng học sinh, trong đó cần tập trung vào các luật: Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật dạy nghề; Luật giao thông; Luật nghĩa
vụ quân sự và các văn bản pháp luật khác về giáo dục có liên quan về quyền và
nghĩa vụ của học sinh, làm cho học sinh hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp
luật.
3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là phụ huynh học sinh,
xã hội.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho phụ huynh
học sinh, cán bộ, nhân dân hiểu rõ các quy định về quyền, nghĩa vụ của người
học; quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục; xã
hội hóa sự nghiệp giáo dục.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về các vấn đề bức
xúc của xã hội như: dạy thêm học thêm, an toàn giao thông, chăm sóc và bảo vệ
trẻ em, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng,
bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác về giáo dục có liên quan đến
cuộc sống và học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trình độ của học
sinh từng cấp học.
4. Hình thức tổ chức tuyên truyền.
- Tổ chức quán triệt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Ban tổ
chức; lập kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2018; lập quy chế hoạt động cho
Ban chỉ đạo.
- Tổ chức quán triệt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
- Phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên vào các cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng.
Cung cấp các văn bản pháp luật cho các ban ngành đoàn thể và tổ chuyên môn
trong nhà trường, yêu cầu phổ biến, thảo luận trong các đơn vị. Xây dựng, nâng
cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật.
- Ngoài việc thực hiện tốt chương trình Giáo dục Công dân của bộ, trường
tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh cho
học sinh vào các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mỗi tháng. Triển khai, thực hiện
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL, sử dụng phần mềm
trong soạn giảng giáo án điện tử để phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực
tiếp đến học sinh, lồng ghép vào các tiết học chính khóa ở các môn học, thông
qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
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- Tham gia các hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm”, “Giáo viên dạy giỏi”,
“Học sinh giỏi” bộ môn GDCD, Pháp luật và các hội thi tìm hiểu Pháp luật như:
An toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS, ma túy ….
III. Tiến trình thực hiện
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Nội dung công việc

Chủ trì

Thời gian thực
hiện
I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, VĂN BẢN
-Kiện toàn Ban Chỉ đạo.
-Tháng 9/2017
-Xây dựng kế hoạch
-Ban chỉ đạo.
PBGDPL giai đoạn 20172018.
-Gửi các văn bản trình Sở -Ban chỉ đạo.
-Trước
ngày
GD&ĐT Hà Giang.
30/10/2017

Ghi chú

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Triển khai kế hoạch
-Ban chỉ đạo.
-Tháng 10/2017
PBGDPL của tường cho
Ban chỉ đạo trường , hội
đồng sư phạm và học
sinh.
-Nhận và cung cấp tài liệu -Ban chỉ đạo.
-Tháng 11/2017
cho các thành viên trong
ban chỉ đạo.
-Tổ chức sinh hoạt, phổ
-Ban chỉ đạo
-Trong năm học ở
biến, giáo dục pháp luật
phối hợp với
các giờ chính
theo quy định cho học
Đoàn trường,
khóa, ngoại khóa.
sinh.
GVCN, giáo
viên GDCD và
các môn có liên
quan.
-Sinh hoạt “Ngày pháp
-Ban chỉ đạo.
-Trong cuộc họp
luật” cho CB-VC theo chỉ
Hội đồng sư phạm
thị của UBND tỉnh, huyện
đầu mỗi tháng.
và của ngành.
-Tham gia các hội thi do
Sở GDĐT
-Trong năm học
Sở GD&ĐT tổ chức.
và hè.
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Kiểm tra định kỳ
-Cuối tháng 5/2018

9

Sơ kết
Tổng kết

III. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Ban chỉ đạo
Báo cáo về Ban
chỉ đạo Sở
GD&ĐT theo yêu
cầu từng mốc thời
gian.
Ban chỉ đạo
-Tháng 11/2018
trường

Báo cáo về Ban
chỉ đạoSở sau
khi sơ, tổng kết.
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IV. Biện pháp tổ chức thực hiện.
1. Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân trong
chương trình chính khóa.
a) Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD.
- Giáo viên dạy học phải theo chuẩn kiến thức mà Bộ GD&ĐT quy định.
Lựa chọn phương pháp phù hợp với lứa tuổi, phát huy tính tích cực, chủ động
của học sinh.
- Khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh; coi trọng
việc thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng tích
hợp bằng hình thức: kể chuyện pháp luật, xem phim tư liệu, gây hứng thú cho
học sinh tích cực tham gia thảo luận, trình bày nhận thức hoặc trao đổi các vấn đề
trong thực tế đời sống hàng ngày liên quan đến nhận thức, thực hiện pháp luật.
- Chủ động ứng dụng bộ công cụ hỗ trợ dạy và học môn giáo dục công dân
theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học môn giáo dục công dân trong
nhà trường.
b) Nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật trong nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường phải xác định công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;
là nhiệm vụ thường xuyên của ngành.
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải xác định rõ việc học tập,
nghiên cứu pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của
mình.
c) Động viên giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp
tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cho học sinh dự thi học sinh giỏi các cấp môn giáo dục
công dân.
d) Thực hiện đầy đủ có hiệu quả chương trình Giáo dục công dân linh
hoạt, phù hợp với từng cấp học. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục
công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các
quyền cơ bản của công dân. Chú trọng các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày
của học sinh. Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật,
thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
2. Kiện toàn tổ chức bộ máy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thành lập ban chỉ đạo gồm 12 thành viên. Các thành viên được phân công
như sau:
- Trưởng ban và các phó ban chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức
thực hiện kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của ban.
- Thư ký và các thành viên khác thực hiện theo phân công của trưởng, phó
ban.
- Các thành viên dạy môn GDCD có nhiệm vụ biên soạn các tài liệu và
triển khai trong các buổi sinh hoạt Phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ của hội
đồng sư phạm và học sinh toàn trường.
- Ban chỉ đạo phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn trường,
Hội Chữ thập đỏ tổ chức cho CB, GV, NV và học sinh thi tìm hiểu pháp luật
bằng nhiều hình thức khác nhau
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3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật.
- Tổ chức cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, các thành viên trong
Ban chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân cấp trường.
4. Nâng cao chất lượng các hình thức Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục trong các buổi
họp cha mẹ học sinh; phát thanh cho toàn trường trong giờ nghỉ giải lao giữa
buổi; sinh hoạt ngoại khóa.
- Xây dựng trang cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục trên website của
trường.
- Xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường, bổ sung tài liệu vào thư
viện.
- Trang bị pa nô, áp phích phục vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật phù
hợp với lứa tuổi học sinh như: an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ
môi trường …
- Tổ chức thi đố vui, hái hoa dân chủ …tìm hiểu pháp luật.
Ban chỉ đạo công tác “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm
học 2017-2018" đề nghị các thành viên trong ban, các cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (B/c);
- BGH (chỉ đạo);
- Các thành viên, CBGV, HS toàn
trường (t/h);
- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Thức
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