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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 - 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141 /QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013
của Trưởng Ban Điều hành Đề án)
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày
19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Quyết định số 1928/QĐTTg ngày 20 tháng 11 năm 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);
Ban Điều hành Đề án 1928 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2013 -2016 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm
chỉnh chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học,
góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp
phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
2. Yêu cầu
a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2010-2012, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật trong nhà trường;
b) Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp
luật trong nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa
với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;
c) Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu
phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đổi mới nội dung,
phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa ở tất cả các
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cấp học và trình độ đào tạo.
2. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp
luật ở các cơ sở giáo dục đại học, giáo viên môn giáo dục công dân ở các cơ sở giáo
dục phổ thông; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
của ngành giáo dục. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng và lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp
luật; giáo viên môn giáo dục công dân.
3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa.
Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa phù hợp với từng cấp
học, trình độ đào tạo.
4. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp
luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp
luật ở các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; đội ngũ giáo viên môn
giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đội ngũ
báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo
dục.
5. Tiếp tục hoàn thiện danh mục và sản xuất một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học
liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường sử dụng
các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến
thức pháp luật trong chương trình chính khóa.
6. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy,
học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề,
các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ
thông... Duy trì và phát triển tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục.
7. Hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủ sách pháp luật cho các cơ sở giáo dục vùng dân
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
8. Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website các cơ
quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lộ trình thực hiện
a) Năm 2013
- Tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1928 (20102012), nhân rộng các mô hình, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả,
phù hợp với đối tượng, địa bàn.
- Kiện toàn Ban Điều hành Đề án 1928; xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch
kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.
- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai
đoạn 2013-2016 đến các cơ quan, tổ chức, các đối tượng liên quan.
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- Rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp
luật; giáo viên môn giáo dục công dân; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng chương trình, tài liệu và
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật
cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa
cho học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai
đoạn 2013-2016.
- Hoàn thiện danh mục và xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ
trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học.
- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo
viên pháp luật giỏi cấp trường.
- Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai chỉ
đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2013-2016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
b) Năm 2014
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2013.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu
phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng và lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công
dân; giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.
- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ
biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và
cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi
quản lý của cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trong trường trung học cơ sở. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh
nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. Tiếp tục bổ sung,
nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn
giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục.
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- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo
viên pháp luật giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu,
tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
c) Năm 2015
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2014.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến,
giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán
bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo
viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp toàn quốc.
- Xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trong trường trung học phổ thông.
- Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủ sách pháp luật cho các cơ sở giáo
dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2013-2016 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
- Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2015.
d) Năm 2016
- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2014.
- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề
án 1928.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
a) Các Bộ, ngành thành viên Ban Điều hành Đề án
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại
các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg.
- Phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016 và Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Điều hành Đề án 1928. Xây dựng Kế
hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 theo nhiệm vụ
được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính
trước ngày 15/7 hằng năm và gửi Thường trực Ban Điều hành Đề án tổng hợp chung
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928
giai đoạn 2013-2016 tại Bộ, ngành và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928
kết quả triển khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.
b) Các Bộ, ngành có trường trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016; hướng dẫn, chỉ
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đạo các trường trực thuộc Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928.
- Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2013-2016 tại các trường trực thuộc Bộ, ngành; báo cáo Thường trực Ban Điều hành
Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.
c) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016.
- Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928
giai đoạn 2013-2016 và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển
khai thực hiện hằng năm trước ngày 15/12.
d) Các sở giáo dục và đào tạo
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và
các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 20132016.
- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học
giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo
dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng
việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục
nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng
cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại
khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.
- Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục
công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tổ chức
các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp
luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...
- Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng và bổ sung
tủ sách, ngăn sách pháp luật trong nhà trường.
- Tăng cường kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn
2013-2016 của các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục, báo cáo Thường
trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm trước
ngày 15/12.
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đ) Các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.
- Bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn pháp luật
chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy
định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính
phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 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 phổ biến, giáo
dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và điểm a,
khoản 4, Điều 1 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.
- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học
tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học
tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục
pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
- Bổ sung, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật,
pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.
- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong
tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.
- Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Website và chuyên mục
phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh, bản tin nội bộ của trường.
- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016
và báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 kết quả triển khai thực hiện Kế
hoạch hằng năm trước ngày 15/12.
Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016,
nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phản ánh về
Thường trực Ban Điều hành Đề án theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp
chế) Số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: Vupcs@moet.edu.vn để báo cáo Ban Điều
hành Đề án 1928 xem xét, giải quyết, hướng dẫn theo thẩm quyền.
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