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Số:         /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con 

người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân  

  

Thực hiện Quyết định số 337/QĐ-LĐTBXH ngày 13/4/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực 

hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế 

hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp thực hiện Quyết định số 337/QĐ-

LĐTBXH ngày 13/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con 

người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Tăng cường nhận thức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, 

sinh viên giáo dục nghề nghiệp về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền 

của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác, ý thức 

trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức, triển khai có hiệu quả nội dung của Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 

21/12/2011; Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về giáo dục quyền 

con người 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người, nâng cao nhận 

thức về tầm quan trọng giáo dục quyền con người đối với đội ngũ cán bộ quản 

lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người 

cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp, cán bộ, nhà giáo, học sinh, 

sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận 

thức về các nguyên tắc, chuẩn mực của con người, tôn trọng, thực hiện quyền 

con người, đẩy mạnh việc thực hiện quyết định số 1390/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 
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của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người và 

chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ấn phẩm tài liệu về quyền 

con người để phổ biến đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu, tọa đàm về quyền con người trong hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến nội 

dung về quyền con người trong giáo dục nghề nghiệp; 

2. Xây dựng chương trình, tài liệu về quyền con người 

- Xây dựng chuyên mục về quyền con người trên trang thông tin điện tử 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đăng ký tham dự các lớp tập huấn nâng cao cho các nhà giáo, cán bộ 

quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kỹ năng biên soạn chương trình, tài 

liệu giảng dạy nội dung quyền con người ở các trình độ đào tạo của giáo dục 

nghề nghiệp (theo từng nhóm ngành nghề đào tạo); 

3. Tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao kiến thức về quyền con người 

cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp giảng dạy nội dung quyền 

con người trong chương trình, môn học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức; 

- Tổ chức xây dựng chương trình, liên hệ với các cơ quan liên quan để 

biên soạn tài liệu về quyền con người đồng thời lồng ghép với chương trình đào 

tạo các cấp trình độ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tuyên truyền về 

quyền con người trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội 

dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp trên cơ sở chương 

trình, tài liệu đã được xây dựng và ban hành. 

- Chỉ đạo đôn đốc, lồng ghép để kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

phổ biến, tuyên truyền về quyền con người của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp:  

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến nội dung về quyền con người 

trong giáo dục nghề nghiệp; 

- Chủ trì tham mưu và phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các 

đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện có 
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hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời là đầu mối tham mưu tổng hợp, báo cáo Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

2. Các phòng: Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội và 

Trẻ em; Người có công; Văn phòng; Phòng chống tệ nạn xã hộ và Bình đẳng 

giới; các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp 

với phòng Giáo dục nghề nghiệp để triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; phòng 

LĐ-TB&XH thành phố Lạng Sơn 

Tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người 

vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Căn cứ vào Kế hoạch của Sở, chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị;  

đăng ký, tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên, 

giảng viên giáo dục nghề nghiệp giảng dạy nội dung quyền con người trong 

chương trình, môn học tại các cơ sở giáo dục;  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung 

quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp trên cơ 

sở chương trình tài liệu đã được xây dựng và ban hành theo các kênh chính 

thống. 

5. Chế độ báo cáo và thời gian thực hiện 

Thực hiện báo cáo kết quả hằng năm gửi về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (Qua phòng Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp trước ngày 30/11 hằng 

năm). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa 

nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục 

quốc dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
 

 

 

Nơi nhận:   

- Bộ LĐTB&XH (BC); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, TP (t/h); 

- Lãnh đạo Sở;                                                              

- Các phòng chuyên môn và tương đương (PH);    

- Phòng Lao động,TB,XH-DT các huyện,      

LĐTBXH thành phố (t/h) 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh (t/h) 

- Lưu: VT, GDNN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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