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KẾ HOẠCH   

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023 
                                     

           Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT, ngày 07/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023; 
   

 Trường THPT Duy Tân xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PB, GDPL); hòa giải ở cơ sở năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu 
tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng; Luật PB, GDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

các Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 

năm 2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 
PB, GDPL; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 về quy định 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 3 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động 

lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn  bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-
2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 
12 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả 

công tác PB, GDPL” và các văn bản liên quan khác của địa phương1. 

 2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PB, GDPL 

theo hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn phải cung cấp đầy đủ kiến 
thức pháp luật cơ bản, thiết thực giúp người dân, doanh nghiệp có thể áp dụng, vận 
dụng trong thực tiễn đời sống; các nội dung cần chọn lọc phù hợp với từng đối tượng; 

phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới 

công tác PB, GDPL; hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tạo sự 
chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng từng bước chuyển 
đổi số với lộ trình phù hợp. 

                     
1 Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 về 
việc triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; 
Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 về thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính 
sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -
2027"; Kế hoạch số 3533/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường 
năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". 



 3. Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây 

dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

 4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm 
sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục 

tiêu, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát các 
Chương trình, Đề án triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường. 

 5. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các 

phong trào của Nhà trường. 

 6. Tăng cường hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

 1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 1.1. Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh, tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022 và năm 
2023 trong đó chú trọng thực hiện PB, GDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo; Các dự thảo chính sách, pháp 
luật có tác động lớn đến xã hội; Các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản 
xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Biển, đảo; 

Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch 
bệnh, thiên tai; Hỗ trợ khởi nghiệp; Khiếu nại, tố cáo; Bảo vệ môi trường; An toàn vệ 

sinh thực phẩm; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; An toàn giao thông; Vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Các điều ước quốc tế 

ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; Công ước, điều ước 
quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan 

trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

 Tổ chức tốt mô hình “mỗi tuần, một điều luật” tại các đơn vị đa dạng dưới 

nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết 

thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đơn vị bằng các hình thức 
cụ thể, thiết thực, phù hợp; thời gian cao điểm từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11 năm 

2023; 

 Trong đó trọng tâm là: Đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức 
giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân; tập huấn nâng cao kiến 

thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trong Nhà trường; tổ chức kiểm tra, 
đánh giá tình hình thực hiện công tác PB, GDPL tại cơ sở; triển khai cho học sinh 



toàn trường tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp tổ chức. 

 1.2. Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 
Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp quy định 

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 10 tháng 

6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

 1.4.  Đẩy mạnh PB, GDPL trong nhà trường trọng tâm là đổi mới nội dung, 

hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên 
tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PB, GDPL ngoài giờ lên lớp; kiểm tra, 
đánh giá hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tích cực dự thi các 

Cuộc thi trực tiếp, trực tuyến tìm hiểu pháp luật “Pháp luật học đường”….;  

 1.5. Tiếp tục thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong nhà trường” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành và các cấp lãnh đạo.  

 Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, để xuất đổi mới nội 

dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng 
thời thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo định 

hướng phát triển năng lực người học trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 
dân. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng 

và hình thành thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước và luôn 
tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật. 

 1.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng Chuyên Trang 
Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị; Cập nhật, nâng cao hiệu quả 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; xây dựng, đổi mới, 
cải tiến chuyên mục trên Trang thông tin điện tử  của nhà trường; tăng cường ứng 

dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: Facebook của 
trường, Facebook Đoàn trường, Website và Nhóm Zalo của trường. 

 2. Công tác hòa giải ở cơ cở 

 Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, giới thiệu rộng rãi về hoạt động cụ thể của tổ hòa 
giải và lực lượng hòa giải viên bằng các hình thức và biện pháp thích hợp nhằm nâng 

cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả 
của công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa 

giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao 
tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hòa giải nhằm phát huy vai trò tự nguyện, tự 

quản của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hoạt động hòa giải, củng cố tổ chức và 
hoạt động hòa giải ở cơ sở để chất lượng, hiệu quả công tác này ngày càng được nâng 
cao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

  



 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 1. Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng kế hoạch Công tác PB, GDPL; hòa giải 
ở cơ sở năm 2023; thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định. 

Báo cáo sơ kết định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6 hằng năm); 

Báo cáo tổng kết định kỳ 01 năm (trước ngày 06/11 hằng năm); 

Biểu mẫu báo cáo tại Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 ; 

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) bằng văn bản trên hệ 

thống ioffice.vn hoặc email: ttso.sgddt@kontum.gov.vn. 
  

 2. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các buổi họp đầu tuần, họp 
hàng tháng và sinh hoạt tổ chuyên môn. 
 

 3. CĐCS nhà trường thực hiện sinh hoạt với tổ trưởng công đoàn định kỳ hàng 

tháng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. 
Thực hiện công tác hòa giải khi có tình huống xảy ra nhằm xây dựng đoàn kết trong 

nhà trường. 
 

 4. Ban Chuyên môn chỉ đạo Tổ Sử-Địa-GDCD thực hiện nghiêm túc việc giáo 
dục pháp luật cho học sinh trong các tiết học Lịch sử và GDCD.  
 

 5. Đoàn TNCS TNCS Hồ Chí Minh, Ban HĐNGLL-TN-HN và Ban Nề nếp- 
Lao động-Trang trí có kế hoạch hoạt động toàn năm học, trong đó có nội dung tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh bằng nhiều hình thức, đa dạng nội dung, hiệu 
quả thiết thực đời sống.  
 

 6. Phối hợp với Công an Thành phố Kon Tum thực hiện giáo dục, tuyên truyền 
pháp luật cho học sinh vào đầu năm học. 
   

 Trên đây là Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

của trường THPT Duy Tân năm 2023. 

Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GDĐT (biết, theo dõi);     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các Ban, Đoàn thể (thực hiện) 
- CB, GV, NV (biết); 
- Lưu: VT. 

                                                                                 
  
                                                                                            

 
 Đặng Thị Hồng Hiệp 
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