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KẾ HOẠCH 

Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp về phổ 

biến pháp luật đợt III năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 149/SGD&ĐT ngày 22/7/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Lào Cai về phổ biến pháp luật đợt III năm 2022; 

Trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt 

III năm 2022 với các nội dung sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 nhằm quán triệt kịp thời tới cán bộ, 

công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của 

một số văn bản luật: Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cảnh sát 

cơ động và các Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ ba; 

tuyên truyền nhắc lại Luật Cư trú được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông 

qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban 

hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 

Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ 

thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức sâu, rộng đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh 

phổ thông bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau (đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, 

chống dịch Covid- 19) để cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm 

được nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công 

chức, giáo viên, nhân viên, học sinh phổ thông. 

II. Đối tượng 

Cán bộ, giáo viên, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. 



III. Hình thức triển khai 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 ở 

các cơ quan, đơn vị 

- Thời gian: 7h30, ngày 08/8/2022. 

- Địa điểm: Phòng họp nhà trường. 

- Thành phần: CB, GV, NV nhà trường. 

- Nội dung: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của 

các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

2. Biên soạn, gửi toàn bộ Danh mục Luật, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung 

ương và địa phương ban hành và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công 

khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường (qua zalo, 

email, …). 

IV. Nội dung triển khai 

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến (04 Luật, 04 Nghị quyết): Luật 

Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động và các Nghị quyết 

được Quốc hội khoá XV thông 3 qua tại kỳ họp thứ ba; tuyên truyền nhắc lại 

Luật Cư trú được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua (Có danh mục 

kèm theo). 

2. Các Nghị định, Nghị quyêt của Chính phủ; Quyêt định của Thủ 

tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa 

phương ban hành (Có danh mục kèm theo). 

3. Các văn bản cần được niêm yêt, công bố, công khai (07 văn bản): 

Thực hiện niêm yết đầy đủ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa điểm 

dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc 

các hình thức khác để Nhân dân biết, thực hiện (Có danh mục kèm theo). 

4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên 

truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu" 

Lựa chọn các văn bản pháp luật để phổ biến “nhắc lại”, phổ biến “chuyên sâu” 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như: Luật Phòng, chống ma tuý; 

Luật phòng, chống mua bán người; Luật trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; 

Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; … 

Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan mật 

thiết đến chương trình dạy các môn học tới học sinh. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà trường 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III/2022, chỉ đạo các tổ chức, cá 

nhân trong nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo theo quy 



định. 

- Tổng hợp báo cáo của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, làm báo 

cáo lên Sở GD&ĐT Lào Cai theo đúng thời gian quy định. 

2. Công đoàn nhà trường 

- Phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, giáo 

viên, nhân viên nhà trường. 

- Chủ trì hội nghị phổ biến pháp luật đợt III năm 2022. 

- Tổng hợp các nội dung báo cáo, tham mưu vào báo cáo của nhà trường. 

3. Đoàn trường 

- Phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt III đến toàn bộ 

học sinh nhà trường, bằng các hình thức: gửi văn bản tuyên truyền, viết tin bài 

tuyên truyền trên kênh Fanpage Đoàn trường, phát thanh các nội dung tuyên 

truyền, tuyên truyền qua video … 

- Tổng hợp nội dung, hình ảnh tham mưu vào báo cáo của nhà trường. 

4. Tổ văn phòng 

- Giao tổ trưởng văn phòng chỉ đạo tổ viên niêm yết toàn bộ các văn bản 

theo yêu cầu lên bảng tin, các địa điểm dễ nhìn. 

- Nghiên cứu dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo quy định. 

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Các tổ chức, cá nhân được phân công triển khai kế hoạch theo yêu cầu. 

Tổng hợp và báo cáo lại nhà trường (nộp cho đ/c Đào Thanh Bình) trước ngày 

05/9/2022. 

Trên đây là kế hoạch phổ biến pháp luật lần III năm 2022 của Sở trường 

THPT số 2 Bảo Thắng, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 

- ĐTN (p/h) 

- Công đoàn (p/h) 

- Tổ chuyên môn (t/h) 

- Tổ chủ nhiệm (t/h) 

- Tổ VP (t/h) 

- Lưu VT 
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