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 Kính gửi: 

 - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

     - Các phòng chuyên môn, chức năng của Sở; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố; 

     - Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, Thành phố. 

     (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cao Bằng nhận 

Kế hoạch số 486a/KH-HĐPH ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật 

Quý II năm 2019.  

Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực 

hiện phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động và người học của đơn vị một số 

văn bản pháp luật như sau: 

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; 

 2. Luật Quốc phòng 2018 và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 

năm 2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở bộ, ngành Trung trương, địa 

phương; 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 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; 

4. Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông 

chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. 

Các văn bản trên được Thanh tra Sở gửi tới Email của các đơn vị và được đăng tải 

lên Cổng thông tin Điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng tại địa chỉ: 

www.socaobang.edu.vn (Hệ thống nghiệp vụ  Thông tin tuyên truyền pháp luật). 

Giám đốc Sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn những nội dung 

trong các văn bản pháp luật trên phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền, phổ biến 

trong buổi phổ biến pháp luật hoặc trong các cuộc họp của đơn vị có hiệu quả và hoàn 

thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2019./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng Thông tin Điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương  

http://www.socaobang.edu.vn/
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