UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phước, ngày18 tháng 03 năm 2022

Số: 46 /KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH
Phổ biến các luật mới và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em
trong ngành Giáo dục năm 2022
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 21/KH-UBND
ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày
14 tháng 03 năm 2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phổ biến luật mới
và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em trên địa bàn huyện Tuy Phước.
Phòng GDĐT Tuy Phước xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Trang bị, nâng cao nhận thức của cơ quan, các đơn vị trực thuộc về
những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở,
Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật) được
Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và pháp luật về
gia đình, trẻ em nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân;
tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này
có hành vi xử sự phù hợp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước
bằng pháp luật ở địa phương.
2. Việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật và pháp luật về gia đình, trẻ
em phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có
trọng tâm, trọng điểm; sử dụng hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp với từng
đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ
quan, các đơn vị trực thuộc, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL); phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan,
các đơn vị đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai, thi hành tốt các nội
dung quy định mới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương.
II. NỘI DUNG
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1. Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật tập trung vào các vấn đề sau: Sự
cần thiết ban hành; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng; bố cục, nội dung cơ
bản và những điểm mới của văn bản.
2. Phổ biến pháp luật về gia đình, trẻ em tập trung vào một số nội dung
như: Pháp luật về trẻ em; hôn nhân và gia đình; xử lý vi phạm hành chính; hình
sự;…
* Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:
- Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật; các luật về gia đình và trẻ em.
- Đề cương giới thiệu các văn bản luật do Bộ Tư pháp đăng tải trên Trang
thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hành.
- Các tài liệu tham khảo có liên quan.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ IẾN
Tùy theo từng nhóm đối tượng (công chức, viên chức, người lao động, học
sinh...), từng địa bàn, từng điều kiện thực tiễn áp dụng các hình thức tuyên
truyền, phổ biến phù hợp như:
- Tuyên truyền miệng;
- Tuyên truyền trực quan;
- Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở;
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện;
- Phát hành tài liệu tuyên truyền (Bản tin, tài liệu chuyên sâu, Hỏi - đáp
pháp luật, tờ gấp pháp luật…);
- Thi tìm hiểu pháp luật (thi viết, sân khấu hóa, trực tuyến,…);
- Lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở;
- Đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật;
- Ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội;
- Các hình thức khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và
tổng hợp, báo cáo UBND huyện.
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2. Các đơn vị trực thuộc
- Căn cứ điều kiện thực tế đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai
phổ biến các nội dung văn bản pháp luật trên cho viên chức và người lao động
của đơn vị.
- Trên cơ sở các nội dung, hình thức PBGDPL nêu trên, xác định hình
thức phổ biến phù hợp với nhu cầu bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát động,
nâng cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và
tham gia PBGDPL cho viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Trong quá trình phổ biến, thông tin, truyền thông về các văn bản luật,
cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho PGDĐT (qua bộ phận kiểm tra) về ý kiến
của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù
hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; kịp thời định hướng thông tin về
những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong
thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của
đời sống xã hội nảy sinh.
- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý trong báo
cáo phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng/năm gửi về PGDĐT huyện (qua bộ
phận kiểm tra) để tổng hợp báo cáo cho UBND huyện.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật trên và
thực hiện nhiệm vụ PBGDPL được bố trí, sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện
công tác PBGDPL của các đơn vị theo quy định pháp luật về ngân sách.
Nhận được ế hoạch này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển
khai thực hiện. .
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường trực thuộc;
- Lưu: Ktr, VT.
.

Hoàng Ngọc Tố Nương
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