
 

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 

           - Giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN 

 

Thực hiện công văn số 110/SGDĐT-CTrTT ngày 17/01/2022 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp 

hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn quận thực hiện tốt các nội dung sau: 

 - Triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích 

cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp  luật đi vào chiều sâu, có 

trọng tâm, đạt hiệu quả.  

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn quận; nâng cao nhận thức về 

vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Xây dựng và duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 

trên địa bàn trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục gắn với vận 

động cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành pháp luật. 

- Khuyến khích, huy động các đoàn thể, nhà trường, gia đình, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành luật pháp tại cơ sở. 

UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GDĐT 

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án  

“Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên  

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

            Hồng Bàng, ngày        tháng 02 năm 2022 



- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật gắn với vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp 

hành pháp luật tại đơn vị, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và 

nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật. 

  Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;                                           
- Lưu.           
 

 

 

                                 Nguyễn Thị Vân Anh 
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