
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /PGDĐT-TH 

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đồng Xoài, ngày        tháng 12  năm 2022. 

 

 

Kính gửi: Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trực thuộc  

 

Thực hiện Công văn số 695/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật có chiều sâu, lan tỏa trong toàn ngành đồng thời đăng tin các hoạt động nổi 

bật trên trang Website: dongxoai.edu.vn, binhphuoc.edu.vn, Phòng GD&ĐT đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc gửi bài viết về các hoạt động nổi bật của trường 

mình, đặc biệt chú trọng các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

trong hoạt động ngoài giờ lên lớp, mỗi đơn vị ít nhất 01 tin hoặc một bài viết/01 

tháng. 

2. Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm duyệt bài, chọn bài tiêu 

biểu nổi bật của đơn vị (không giới hạn số bài), gửi về Phòng GD&ĐT trước 

ngày 25/12/2022. 

3. Bộ phận Thi đua khen thưởng phối hợp với các bộ phận chuyên môn 

phòng GD&ĐT thẩm định nội dung, lựa chọn bài đăng và theo dõi việc thực 

hiện sự phân công tại “Mục 1” của Công văn này. Bài đăng tin có chất lượng sẽ 

được nhận tiền nhuận bút theo quy định. 

4. Các đơn vị viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong nhà trường; những hoạt động tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt 

Nam năm 2022, các hoạt động khác trong các cơ sở giáo dục. Bài viết và hình 

đăng tin gửi bằng file Word về Phòng GD&ĐT theo địa chỉ email: 

tieuhocdongxoai@binhphuoc.edu.vn.  

5. Gợi ý bài viết gồm có 3 phần: 

Phần mở đầu thể hiện được công tác triển khai, thực hiện của cấp lãnh 

đạo, công tác chỉ đạo của cơ sở giáo dục về tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật, kèm theo hình ảnh minh họa; phần nội dung thể hiện cụ thể công việc 

tuyên truyền, phổ biến trong cơ sở giáo dục (hoặc phối hợp với cơ quan, ban 

ngành thuộc địa bàn trong việc tuyên truyền), kết quả tuyên truyền (bao nhiêu 

đợt, số lượt tham dự/tham gia,…); phần kết bài: tóm lại, nhấn mạnh được công 

tác tuyên truyền như thế nào.  

mailto:tieuhocdongxoai@binhphuoc.edu.vn


Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu 

giáo, tiểu học và THCS trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 (Gửi kèm Công văn số 695/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 của 

Sở GD&ĐT)./. 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- Lưu: VT, CMTH. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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