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KẾ HOẠCH
Phổ biến, tuyên truyền pháp luật - đợt 1, năm 2021
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 21/01/2021 của Sở GD&ĐT
tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn
2021-2025 trong ngành giáo dục; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND
huyện Đắk Song về triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11//2020 của
Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Trường THPT Đắk Song xây dựng kế hoạch phối hợp
phổ biến, tuyên truyền với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Nhằm nâng cao hiểu biết về quản lý và sử dụng pháo theo Nghị định 137/2020/NĐCP, ngày 27/11/2020 cho cán bộ viên chức, người lao động và học sinh toàn trường,
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt thời gian trước, trong và sau tết
Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn huyện.
Nâng cao nhận thức, thái độ khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm
ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
2.Yêu cầu
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
toàn trường; công tác tuyên truyền, giáo dục phải đảm bảo phù hợp, sát đối tượng đạt
hiệu quả giáo dục cao;
- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh phải biết và nghiêm túc thực hiện theo
nội dung tuyên truyền.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Nội dung phổ biến, tuyên truyền
+ Một số nội dung chính Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng
pháo.
+ Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy.
2. Thành phần
Tất cả cán bộ viên chức, người lao động và học sinh nhà trường.
3. Thời gian, địa điểm
Từ 7 giờ 10 đến 8 giờ 00, ngày 26/01/2021 (thứ 3), tại Sân trường THPT Đắk Song
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Nhà trường
- Triển khai kế đến toàn thể cán bộ viên chức, học sinh toàn trường
- Phối hợp Công an huyện, mời báo cáo viên tham gia phổ biến, tuyên truyền.
- Triệu tập CB, GV, HS tham gia buổi phổ biến, tuyên truyền.
- Tổ chức đánh giá kết quả qua bài thu hoạch của học sinh
2. Đối với Tổ Văn Phòng
- Chuẩn bị âm thanh, khánh tiết.

- Tổng hợp nhận bài thu hoạch từ GVCN báo cáo lãnh đạo chỉ đọa chấm.
3. Đối với các Tổ chuyên môn
+ Tham dự buổi tuyền truyền đầy đủ
+ Thực hiện chấm bài thu hoạch của học sinh theo phân công của Nhà trường
4. Giáo viên chủ nhiệm
- Triển khai kế hoạch cho lớp chủ nhiệm biết để thực hiện
- Quản lý lớp chủ nhiệm, quán triệt học sinh tham gia nghiêm túc; phối hợp tổ chức
cho học sinh viết bài thu hoạch sau buổi tuyên truyền.
- Thu bài thu hoạch của học sinh nộp về Nhà trường (qua Văn phòng) trước 10 giờ
30 ngày 29/01/2021 (sáng thứ 6)
5. Đối với học sinh
- Tập trung học tập các nội dung được phổ biến đạt hiệu quả
- Làm bài thu hoạch (theo mẫu) đạt kết quả cao, trường hợp bị đánh giá không đạt
sẽ phải thực hiện học tập lại.
Kế hoạch này được triển khai đến các Tổ chuyên môn, các lớp học sinh và cán bộ
viên viên chức, người lao động. Yêu cầu các Tổ, bộ phận, cán bộ viên chức, người lao
động và học sinh các lớp nghiêm túc thực hiện.
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- Vnptioffice.vn CBVC (t/hiện)
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