UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1836 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

V/v hướng dẫn công tác PBGDPL
Quý IV/2020 và hưởng ứng Ngày
Pháp luật 09/11/2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và các cơ sở
đào tạo Nghề có học viên GDTX cấp THPT;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 783/HĐ-TGV ngày 29/9/2020 của Hội đồng phối
hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) tỉnh hướng dẫn công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật quý IV/2020 (Tài liệu đính kèm); Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị
như sau:
I. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020
1. Các đơn vị kiện toàn Ban/Hội đồng phổ biến GDPL tại các nhà trường
năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên.
2. Thực hiện mô hình phổ biến giáo dục pháp luật qua các phần mềm trực
tuyến giữa nhà trường với học sinh và có sự tham gia của cha mẹ học sinh, tập
trung vào các nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT, phòng chống tệ nạn xã
hội, cam kết thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch
công tác PBGDPL năm 2020, các văn bản hướng dẫn PBGDPL theo quý của Sở;
Triển khai có hiệu quả các hoạt động PBGDPL thông qua các hoạt động ngoài giờ
lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.
3. Bám sát hướng dẫn của tỉnh tại Công văn số 783/HĐ-TGV nói trên để
thực hiện, tập trung vào 04 nội dung:
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Các Nghị định của Chính phủ: Số
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức; Số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định
số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao
hơn đối với cán bộ, công chức; Số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc
làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Số 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Số 108/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương; Số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,
viên chức; Số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội
vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công
tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức…
3.2. Đối với phổ biến giáo dục trong Nhà trường: Các Nghị định của Chính
phủ: Số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật
Giáo dục; Số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển
giáo dục mầm non; Số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen
thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia,
quốc tế; Số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền
đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Các Thông tư của Bộ
Giáo dục và Đào tạo: Số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 hướng dẫn công tác
thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020
quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Số
25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong
cơ sở giáo dục phổ thông; Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy
định đánh giá học sinh tiểu học. Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày
08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu
dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, đối với học
sinh, sinh viên trong nhà trường tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TTBGDĐT ngày 12/4/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non,
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Luật An ninh mạng; pháp
luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia; an toàn giao
thông; phòng chống xâm hại trẻ em; Nội dung Công văn số 3816/BGDĐTGDCTHSSV ngày 29/9/2020 về Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,….cũng như các
văn bản pháp luật khác có liên quan.
3.3. Các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày
06/6/2019 về việc ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử
dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân; Công văn 5027/UBND-VX
ngày 26/8/2019 Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ
cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Các văn bản QPPL quy định về hoạt
động giáo dục kỷ năng sống,…
3.4. Bổ sung tài liệu giới thiệu các Luật mới có hiệu lực cho “Tủ sách pháp
luật”; tiếp tục tổ chức các diễn đàn; thi tìm hiểu, hoạt động ngoại khóa tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh.
II. Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật 09/11”
1. Các đơn vị treo khẩu hiệu/chạy khẩu hiệu LED; lên bảng tin tuyên truyền,
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa ã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” thường xuyên, liên
tục trong cả năm học, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 10/10-10/11/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị tổ chức hoạt động phổ biến GDPL thiết thực, hiệu quả. Trưởng
phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các trường Mầm non,
Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện.
2. Các đơn vị lưu trữ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ kiểm tra, đánh giá
của cấp trên. Báo cáo số liệu về Sở GD&ĐT bằng bảng tính online Google sheet
(đã gửi các đơn vị) và trong báo cáo công tác Pháp chế năm 2020 và công tác
CTTT năm học 2020-2021.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT, TDOffice của Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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UBND TỈNH HÀ TĨNH
HỘI ĐỒNG PH PBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Số: 783/HĐ - TGV
V/v hướng dẫn công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật quý IV/2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về
thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 và các văn bản có liên quan, Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh hướng dẫn các sở, ban,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL quý IV năm 2020 như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 20202025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII, tích cực góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào
cuộc sống.
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động
trong doanh nghiệp hưởng ứng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).
- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông
qua tại kỳ họp thứ 9, các văn bản pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần
định hướng dư luận xã hội, các quy định về phòng chống lụt bão, đất đai, môi
trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới,
an sinh xã hội…
- Ngoài ra cần chú ý tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới, thiết thực
đối với từng nhóm đối tượng như sau:
+ Đối với Nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: Số 82/2020/NĐ-CP
ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư
pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh
nghiệp, hợp tác xã; Số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Số 87/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Số
91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi
rác; Số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Số 98/2020/NĐ-CP ngày
26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các
Thông tư: Số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ Công an quy định việc
kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu; Số 09/2020/TT-

BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông
nghiệp; Số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng,
thực hiện hương ước, quy ước; Số 74/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Nghị quyết số 221/2020/NQHĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách về công tác
dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030…
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Các Nghị định của Chính phủ: Số
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức; Số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định
số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao
hơn đối với cán bộ, công chức; Số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc
làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Số 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Số 108/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; Số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,
viên chức; Số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/07/2020 của Bộ Nội
vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công
tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức…
+ Đối với lực lượng vũ trang nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: Số
75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam; Số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết đối tượng,
trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Số
77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý,
kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng
kiểm soát tự động; Số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 về sĩ quan dự bị Quân đội
nhân dân Việt Nam; Số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định chế độ, chính
sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Số 92/2020/NĐ-CP ngày
17/8/2020 quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh; Số 96/2020/NĐCP ngày 24/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,
bảo vệ biên giới quốc gia…
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính phủ:
Số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp bắt buộc; Số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh

doanh hàng miễn thuế; Số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi
hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp
và tổ chức khác. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 214/2020/NQ-HĐND ngày
08/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát
triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covd-19; Số 215/2020/NQ-HĐND
ngày 08/7/2020 quy định một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn
cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Số 216/2020/NQ-HĐND ngày
08/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 87/2018/NQHĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh. Các Quyết định của UBND tỉnh: Số
22/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê
đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên
địa bàn tỉnh; Số 24/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại
khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đối với người lao động trong doanh
nghiệp cần tiếp tục tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội…
+ Đối với phổ biến giáo dục trong Nhà trường: Các Nghị định của Chính
phủ: Số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật
Giáo dục; Số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển
giáo dục mầm non; Số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen
thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia,
quốc tế; Số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền
đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Các Thông tư của Bộ
Giáo dục và Đào tạo: Số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 hướng dẫn công tác
thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020
quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Số
25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong
cơ sở giáo dục phổ thông; Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy
định đánh giá học sinh tiểu học. Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày
08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu
dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, đối với học
sinh, sinh viên trong nhà trường tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TTBGDĐT ngày 12/4/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non,
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Luật An ninh mạng; pháp
luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia; an toàn giao
thông; phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Ngoài các văn bản nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ
yêu cầu quản lý, lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp để tuyên truyền,
phổ biến đến các đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện tại cơ
quan, đơn vị, địa phương.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.
Trên đây là Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm
2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đề nghị các sở,
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các ban: Nội chính Tỉnh ủy, Pháp chế HĐND;
- Các thành viên Hội đồng PH PBGDPL tỉnh;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT,TGV.
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