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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2327 /BGDĐT-PC

Hà Nội, ngày 04 tháng065 năm 2021

V/v tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo1;
- Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.
Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 20172021 (Chương trình 705); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số
3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Kế hoạch
3957), Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục; Bộ
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan, nhà trường tổ chức tổng kết việc
thực hiện Đề án 1928, như sau:
1. Hình thức, nội dung tổng kết: Các cơ quan, nhà trường chủ động lựa
chọn hình thức tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo theo Đề cương báo cáo
tổng kết Đề án 1928 (Phụ lục I) và các biểu mẫu thống kê số liệu gửi kèm theo
Công văn này.
2. Về mốc thời gian tổng kết: thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng
kết tính từ ngày 01/6/2017 đến 01/6/2021.
3. Hội nghị tổng kết Đề án 1928 ở Trung ương: dự kiến tổ chức vào
tháng 8/2021 (nếu dịch Covid-19 không diễn biến phức tạp và điều kiện tổ
chức cho phép).
4. Khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực
hiện Đề án 1928 (theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Công văn này).
5. Thời hạn gửi báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng
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Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
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Báo cáo tổng kết Đề án 1928 và các biểu mẫu thống kê số liệu (file pdf
và file word) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống e-office trước ngày
05/7/2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 1928 của Bộ gửi Bộ
Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gửi 01 bộ (bản chính) về Bộ Giáo dục và
Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Pháp chế) đồng thời gửi qua email:
vupc@moet.gov.vn (file word) trước ngày 05/7/2021.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC (03b).
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