
 1 

    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:     /KH - CĐSL Sơn La, ngày    tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 

 

 Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dụng phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy; Kế hoạch số 45/KH-CĐSL ngày 21/2/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch 

hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 705/QĐ-

TTg nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự 

giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, 

công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường. 

 - Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân). 

- Kế thừa và phát huy kết quả trong công tác PBGDPL trong thời gian qua; nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công tác PBGDPL của nhà trường, góp phần đưa các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng một cách thường 

xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi 

chấp hành pháp luật của cán bộ, giảng viên (CBGV) và học sinh - sinh viên (HSSV) trong 

trường Cao đẳng Sơn La (CĐSL). 

2. Yêu cầu 

- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong nhà trường thời gian 

qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác PBGDPL; 

- Công tác PBGDPL trong nhà trường phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành; 

- PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và đa dạng các hình thức PBGDPL mới. Việc lựa chọn nội 

dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi 

với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động 
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CBGV và HSSV chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về 

giáo dục; 

- Công tác PBGDPL phải thực hiện phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền 

thống, điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, lồng ghép hoạt 

động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành giáo dục đào tạo, 

của tỉnh Sơn La; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý 

các điều kiện phục vụ cho công tác này, phối hợp giữa các đơn vị của nhà trường trong 

công tác PBGDPL cùng phối hợp, tham gia thực hiện; 

- Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống. 

Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp 

luật một cách hợp lý trong các môn học Pháp luật và Pháp luật Đại cương, đảm bảo sự 

liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật 

thông qua các môn học với các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến 30/12/2022. 

 - Địa điểm: Các đơn vị gửi minh chứng về văn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng thời gian theo phụ lục. 

 2. Nội dung: Nội dung và phân công thực hiện (có phụ lục kèm theo). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 Các đơn vị trực thuộc nhà trường có trách nhiệm hoàn thiện nội dung công việc 

trong phụ lục kèm theo minh chứng và chuyển về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

để tổng hợp báo cáo kết quả về Lãnh đạo trường. 

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của trường 

Cao đẳng Sơn La. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhà trường nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);  
- BCH Công đoàn, ĐTN (phối hợp);  
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);  
- Lưu: VT, KT&ĐBCL.  
 Nguyễn Đức Long 
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Phụ lục (kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSL ngày            của Trường Cao đẳng Sơn La) 

TT Nội dung hoạt động Đơn vị thực hiện Kết quả hoàn thành Thời gian thực 

hiện 

Minh chứng 

I 
Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nội 

dung cụ thể 
 

 
 

 

1 
Soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành kế 
hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác 
PBGDPL năm 2022 của nhà trường 

Phòng KT&ĐBCL 
Kế hoạch về hướng dẫn 
thực hiện công tác 
PBGDPL năm 2022 

Trước 30/3/2022 Kế hoạch 

II Lồng ghép TTPBGDPL      

1 

Triển khai chương trình GDPL đại cương theo 
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dụng phòng, 
chống tham nhũng vào giảng dạy. 

Khoa Nội vụ 

Xây báo cáo tổng hợp 
kết quả thực hiện  

 Trước 15/12/2022 

Báo cáo 

2 
Giảng viên bộ môn lồng ghép TTPBGDPL 
chuyên ngành trong quá trình thực hiện 

chuyên môn 

Khoa Nội vụ 

Xây dựng báo cáo kết 
quả TTPBGDPL trong 

quá trình thực hiện 
chuyên môn 

Trước 15/12/2022 

Báo cáo 

3 
Lồng ghép TTPBGDPL trong triển khai các 

hoạt động  

Phòng CTHSSV, Đoàn 

Thanh niên 

- Lập kế hoạch triển 
khai TTPBGDPL trong 

các hoạt động 

- Báo cáo kết quả tuyên 
truyền 

- Trước 31/3/2022 

 

 

- Trước 15/12/2022 

Kế hoạch 
 

 
 

Báo cáo 

III Tổ chức TTPBGDPL      

 Tiến hành tổ chức TTPBGDPL theo chủ đề 
Ban tuyên truyền phổ 

biến, Khoa Nội vụ 

- Xây dựng kế hoạch 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện 

- Trước 30/10/2022 

- Trước 15/11/2022 
- Kế hoạch 

- Báo cáo 
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Triển khai tuyên truyền PBGDPL và rèn kỹ 

năng sống 

Phòng CT HSSV, khoa 

nội vụ 

- Xây dựng kế hoạch 
thực hiện 

- Báo cáo kết quả thực 
hiện 

- Trước 30/3/2022 

 

- Trước 15/12/2022 

- Kế hoạch 

- Báo cáo 

 

IV 
Tuyên truyền GDPL qua đài phát thanh và 

trang điện tử của nhà trường 
 

 
 

 

1 Tuyên truyền GDPL qua đài phát thanh Đoàn thanh niên 

Báo cáo tổng hợp kết 
quả tuyên truyền 

Trước 15/12/2022 Báo cáo 

2 

Tuyên truyền GDPL trang điện tử của nhà 

trường (Khoa nội vụ cập nhật, tóm tắt một số 
luật cơ bản trên Website của khoa) 

Khoa nội vụ 

Xây dựng Báo cáo kết 
quả cập nhật trên 

Website của đơn vị  Trước 15/12/2022 Báo cáo 

V 
Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật 
Phòng KT&ĐBCL 

Báo cáo tổng hợp kết 
quả công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật năm 

2022 

Trước 30/12 2022 Báo cáo 
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