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 Kính gửi: 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

     - Các đơn vị thuộc Sở; 

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

     - Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 

     (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác Tư pháp trọng tâm năm 2021; Kế 

hoạch số 117/KH-STP ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp Cao Bằng về 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý I năm 2021; Kế hoạch 

24/KH-SGD&ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế 

hoạch triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Ngành 

Giáo dục Cao Bằng năm 2021, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng đề nghị thủ 

trưởng các đơn vị triển khai, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động 

và người học của đơn vị một số văn bản pháp luật trong Quý I năm 2021 như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, 

trọng tâm tập trung vào các quy định của Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức Quốc hội 

số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

65/2020/QH14, Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

2l/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 

của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026...; 

2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

3. Luật Thanh niên; 

4. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; 

5. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); 

6. Luật Đầu tư năm 2020; 

7. Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, hoạt động xuất 

bản; 

8. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
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thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

9. Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 

10. Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động thể thao trong 

nhà trường;  

 11. Thông tư số 01/202/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập; 

  12. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

tiểu học công lập;  

 13. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung 

học cơ sở công lập; 

 14. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung 

học phổ thông 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.sogiaoduc.caobang.gov.vn (Hệ thống nghiệp vụ → Thông tin tuyên 

truyền pháp luật). 

 Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành phố tải các văn bản trên và 

gửi trực tiếp cho các cơ sở giáo dục trực thuộc (thực tế tài khoản Email một số cơ 

sở giáo dục yêu cầu tài khoản Email Thanh tra Sở chia sẻ file đính kèm qua Drive). 

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 các buổi phổ biến pháp luật hoặc trong các cuộc họp của đơn vị có 

hiệu quả và hoàn thành trong Quý I-2021./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng Thông tin Điện tử của Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương  

 

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

		2021-03-04T14:26:30+0700




