UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 670/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 09 tháng 4 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, các Đề án tuyên truyền
PBGDPL trong năm 2021; Thực hiện
Chương trình số 638/CTr-UBND ngày
30/3/2021 của UBND tỉnh;
Tăng cường công tác tuyên truyền
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của
ngành giáo dục; Công văn số 05/HĐPHPBGDPL ngày 26/3/2021 của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về việc triển khai các hoạt
động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong năm 2021; Công văn số 428/STPPBGDPL ngày 26/3/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện các Đề án về tuyên
truyền, PBGDPL năm 2021; Công văn số 361/UBND-NC ngày 29/3/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội
phạm trộm cắp tài sản; Chương trình số 638/CTr-UBND ngày 30/3/2021 của
UBND tỉnh về việc phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định
hướng đến năm 2030; Công văn số 06/HĐPHPBGDPL ngày 06/4/2021 của Hội
đồng phối hợp PBGDPL về việc tăng cường tuyên truyền, PBGDPL liên quan
đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị
triển khai một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong các cơ sở giáo dục
- Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL theo Kế
hoạch số 243/KH-SGDĐT ngày 05/2/2021 của Sở GDĐT về triển khai công tác
PBGDPL trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai năm 2021 trọng tâm là đổi mới nội
dung, hình thức giảng dạy môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực người học, lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua
bài giảng một cách hợp lý, phối hợp với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và
học tập pháp luật với rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường nâng cao
hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; kiểm tra đánh giá công tác giáo dục pháp
luật trong nhà trường.

- Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021 liên quan đến
lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Rà soát đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân; chuẩn hóa đội ngũ;
tạo điều kiện để giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật.
- Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học,
sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính
khóa và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục.
2. Thực hiện các Đề án về tuyên tuyền, PBGDPL năm 2021
a) Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về
phòng, chống tra tấn
Tiếp tục triển khai Công văn số 475 /SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của
Sở GDĐTvề việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công
chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật
Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2020.
(Các tài liệu chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và
pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn, thường xuyên được cập nhật, đăng
tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (tại địa chỉ:
http://stp.gialai.gov.vn) )
b) Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của
các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham những, chú
trọng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày
30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;… đến cán bộ, giáo viên,
nhân viên bằng hình thức phù hợp.
3. Thực hiện Chương trình số 638/CTr-UBND ngày 30/3/2021 của
UBND tỉnh về việc phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và
định hướng đến năm 2030và tăng cườngcông tác PBGDPLvề phòng, chống
tội phạm, tệ nạn xã hội
a) Thực hiện Chương trình số 638/CTr-UBND ngày 30/3/2021 của
UBND tỉnh về việc phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và
định hướng đến năm 2030
-Lồng ghép, truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người vào
các chương trình giáo dục ngoại khóa với nội dung phù hợp với từng cấp học;

nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học
viên về phòng chống mua bán người, tập trung địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới, đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn du học trong nhà trường đảm bảo đúng
quy định; giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhânkhi thực hiện tư vấn du học tại
đơn vị.
- Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, học viên là nạn nhân mua
bán người được học tập, hòa nhập cộng đồng (nếu có).
b) Tăng cường công tác PBGDPLvề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã
hội nói chung và phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng
- Tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định,
nội dung trọng tâm của: Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực
gia đình;Công văn số 361/UBND-NC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc
tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, … bằng cáchình
thức phù hợp.
- Chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học
sinh, sinh viên, học viên chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; các phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài
sản hiện nay; nâng cao cảnh giác trong bảo vệ, quản lý tài sản.
+ Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, học viên thông
qua các môn học chính khóa (chú trọng môn học Đạo đức, Giáo dục công dân)
và hoạt động ngoại khóa giúp người học nhận thức rõ hành vi trộm cắp không
những vi phạm đạo đức, lối sống mà còn bị xử lý theo chế tài của pháp luật.
+ Xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trong các cơ sở giáo
dục.
Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở
GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 02693.821.650) để phối
hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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