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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lê Thị Thu Hằng - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ngày nhận bài: 26/3/2019; ngày sửa chữa: 06/04/2019; ngày duyệt đăng: 18/04/2019.
Abstract: State management of legal education for high school students is one of the important
contents in state management activities associated with the legal dissemination and education in
general and legal education for high school students in particular. Based on the current status of
state management on legal education for high school students, we analyzed some limitations of
state management on legal education for high school students. From that, we propose some
solutions to improve the efficiency of state management on legal education for high school students
in the current period.
Keywords: Legal education, state management, high school student.
1. Mở đầu
Quản lí nhà nước (QLNN) về giáo dục pháp luật
(GDPL) cho học sinh phổ thông (HSPT) là một trong
những nội dung quan trọng trong hoạt động QLNN có
gắn liền với công tác phổ biến, GDPL nói chung và
GDPL cho HSPT nói riêng. GDPL là nhiệm vụ của Nhà
nước, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của toàn xã
hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; từng bước xã hội hóa công tác phổ biến,
GDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, khuyến
khích, hướng dẫn, huy động sự tham gia, đóng góp của
xã hội vào công tác này.
Bài viết phân tích một số hạn chế của công tác QLNN
về GDPL cho HSPT, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng
cao hiệu quả quản lí nhà nước về GDPL cho HSPT giai
đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Giáo dục pháp luật và quản lí nhà nước về giáo
dục pháp luật cho học sinh phổ thông
GDPL là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ
định của chủ thể giáo dục (GD) tác động lên đối tượng
GD một cách có hệ thống và thường xuyên nhằm mục
đích hình thành ở họ tri thức pháp luật (PL), tình cảm
pháp lí và hành vi phù hợp với các đòi hỏi của PL hiện
hành. Hiện nay, việc GDPL cho HSPT đang là vấn đề hết
sức quan trọng, là quá trình triển khai và áp dụng các quy
trình của GDPL cho đối tượng là HSPT. HSPT là học
sinh thuộc ba cấp học, bao gồm tiểu học, trung học cơ sở
(THCS), trung học phổ thông (THPT) được quy định tại
khoản 1 Điều 26 Luật Giáo dục năm 2005 [1]. Theo đó,
GDPL cho HSPT là hoạt động có định hướng, có tổ chức,
có chủ định của chủ thể GDPL tác động lên đối tượng là
HSPT một cách có hệ thống và thường xuyên, nhằm mục
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đích hình thành ở họ tri thức pháp lí, tình cảm và hành vi
phù hợp với các đòi hỏi của các quy định PL hiện hành.
QLNN là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền (chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước)
trên cơ sở Hiến pháp, luật để tổ chức đời sống xã hội theo
Hiến pháp và luật. Như vậy, QLNN về GDPL cho HSPT là
hoạt động của các cơ quan QLNN (ban hành văn bản PL, tổ
chức thực hiện văn bản PL về GDPL, thanh tra, kiểm tra, xử
lí vi phạm trong GDPL...) nhằm bảo đảm hoạt động GDPL
cho HSPT đạt được yêu cầu và mục đích đề ra.
Thời gian qua, tình trạng vi phạm PL ở lứa tuổi vị
thành niên đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là xu
hướng người phạm tội ở tuổi vị thành niên; trong số đó,
có không ít trường hợp là HS đang học trong trường phổ
thông. Có thể nhận thấy, ngoài những nhân tố như: hoàn
cảnh, môi trường sống, phương pháp giáo dục của gia
đình thì một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới
tình trạng trên là những “khoảng trống” trong công tác
GDPL cho HSPT. Chính những nhận thức, hiểu biết về
PL còn hạn chế đã dẫn đến ý thức chấp hành PL chưa tốt,
thậm chí là có những hành vi coi thường PL, gây ra
những hậu quả đáng tiếc; chỉ đến khi các em bị các cơ
quan chức năng phát hiện, xử lí thì mọi sự đã muộn.
Trong chương trình giáo dục ở bậc phổ thông từ tiểu
học đến THPT, những kiến thức cơ bản về PL đã được đưa
vào giảng dạy. Chẳng hạn, từ cấp tiểu học đến THCS, học
sinh đã được làm quen với một số biển báo và những kiến
thức cơ bản cần thiết khi tham gia giao thông. Mặc dù vậy,
do hạn chế về thời lượng, cùng với đó là phương pháp
truyền thụ của giáo viên chưa thực sự sinh động, hấp dẫn
nên thường xảy ra tình trạng “học trước, quên sau”. Ở cấp
THPT, tâm - sinh lí của học sinh đã có nhiều thay đổi nên
dễ phát sinh những hành động bột phát, nông nổi. Nhiều
kiến thức PL quan trọng, gần gũi với cuộc sống đã được
đưa vào chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12. Tuy
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nhiên, không ít học sinh hiện nay vẫn coi Giáo dục công
dân là một “môn phụ nên không được quan tâm đúng
mức”, vì vậy công tác GDPL cho học sinh THPT vẫn chưa
mang lại những kết quả như mong muốn. Từ thực tiễn đó,
tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kế thừa những quy định
của PL hiện hành về QLNN về GDPL cho HSPT; tham
khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm QLNN về GDPL
cho HSPT của các nước trên thế giới, tăng cường sự chủ
động và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, đoàn
thể trong công tác QLNN về GDPL nói chung và QLNN
về GDPL cho HSPT nói riêng là nhiệm vụ quan trọng và
cần thiết hiện nay.
2.2. Hạn chế, vướng mắc của quản lí nhà nước về giáo
dục pháp luật cho học sinh phổ thông
Trong điều kiện hội nhập quốc tế, xu hướng CNH,
HĐH, nhất là hiện tượng “đô thị hóa nông thôn” hiện
nay, nhu cầu GDPL cho nhân dân nói chung và cho
HSPT trên cả nước ngày một gia tăng. Thời gian qua,
công tác QLNN về GDPL cho HSPT đã đạt được nhiều
kết quả đáng kể; tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn, công
tác này còn nhiều hạn chế, vướng mắc, thể hiện ở một số
nội dung cơ bản sau đây:
2.2.1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật còn đơn thuần, nghèo nàn, ít tính thuyết phục
Nhiều cơ sở GD, đào tạo thực hiện tuyên truyền, phổ
biến, GDPL mang tính chất chung chung, nội dung PL
đơn thuần, nghèo nàn, chưa thực sự đi vào chiều sâu, ít
tính thuyết phục, vận động thực hiện PL. Nhiều nội dung
PL quan trọng đối với đời sống sinh hoạt, GD ý thức tự
giác, chấp hành kỉ luật, PL của HSPT chưa được chuyển
tải đầy đủ đến đối tượng thực hiện, đối tượng thụ hưởng.
Các hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa phong phú,
sinh động và chưa được đổi mới, chưa kịp tình hình thực
tiễn; một số nơi việc triển khai còn mang tính hình thức,
đội ngũ tuyên truyền viên PL ở cơ sở còn thiếu về số lượng
và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động tuyên
truyền mới chỉ dừng lại ở mức độ đưa thông tin PL; các tin
bài chưa thu hút người đọc, người nghe. Một số hình thức,
biện pháp truyền thống có ưu thế chưa được phát huy tối
đa, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, GDPL
còn yếu, thiếu linh hoạt trong lựa chọn hình thức, biện
pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ của HSPT. Công
tác phổ biến, GDPL ở một số đơn vị, địa phương còn nặng
về hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, vì thế chưa
bảo đảm được chất lượng theo yêu cầu đề ra.
2.2.2. Ý thức pháp luật, nhận thức pháp luật của học sinh
phổ thông còn hạn chế, không đồng đều; một bộ phận
không nhỏ chưa có ý thức tốt về chấp hành pháp luật
Thực tế này thể hiện ở một số lĩnh vực: Tình hình vi
phạm PL và vi phạm học đường ngày càng diễn biến
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phức tạp, số lượng người phạm tội ngày càng tăng; tình
hình vi phạm PL giao thông ở nhiều địa phương ở mức
độ nghiêm trọng. Nguyên nhân của thực trạng trên xuất
phát từ nhiều lí do: một mặt là hệ thống PL về công tác
GDPL cho HSPT chưa hoàn thiện; mặt khác, tác động
của mặt trái nền kinh tế thị trường, nhất là ở các vùng đô
thị; học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người, việc đô
thị hóa còn chậm, ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin
truyền thông, thậm chí tình trạng học sinh bỏ học khiến
cho công tác phổ biến, GDPL càng trở nên khó khăn.
2.2.3. Nhận thức của các chủ thể giáo dục pháp luật về
vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác
giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông còn hạn chế
Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ sở
GD ở một số đơn vị, địa phương chưa xác định đúng vị
trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác GDPL
cho HSPT, cho rằng công tác này là trách nhiệm của
ngành Tư pháp nên chưa có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát.
Từ đó, việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
công tác này như một nhiệm vụ chính trị thường xuyên,
liên tục, lâu dài, mang tính chiến lược tại địa phương
chưa được thực hiện thường xuyên. Một số cơ quan, đơn
vị, địa phương không báo cáo kết quả thực hiện công tác
GDPL định kì theo quy định hoặc có báo nhưng không
đạt yêu cầu, đặc biệt các đơn vị không thống kê theo biểu
mẫu kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày
03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số
nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp [2],
dẫn đến khó khăn cho việc báo cáo, nắm bắt và theo dõi
công tác GDPL tại các tỉnh.
2.2.4. Nguồn nhân lực thực hiện công tác giáo dục pháp
luật cho học sinh phổ thông còn thiếu về số lượng; chất
lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chính trị trong giai đoạn hiện nay
Việc tổ chức tập huấn kiến thức PL, nghiệp vụ GDPL
cho đội ngũ cán bộ chưa thường xuyên, thiếu bài bản, do
vậy việc cập nhật các nội dung PL mới, kĩ năng tuyên truyền
của cán bộ còn hạn chế. Ở nhiều tỉnh, các phòng Pháp chế
thuộc các Sở, ngành đã được thành lập nhưng không được
giao biên chế mà chỉ kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả hoạt
động chưa cao. Ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu cán bộ, báo
cáo viên làm công tác phổ biến, GDPL có trình độ chuyên
môn, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ
biến, GDPL tại địa phương. Hầu hết các đơn vị chưa bố trí
được cán bộ quản lí tủ sách PL chuyên trách, chưa có chính
sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ làm
công tác GDPL cho HSPT nên chưa tạo được động lực thu
hút những người có năng lực và tâm huyết; vì vậy, việc triển
khai thực hiện GDPL chưa được quan tâm đúng mức, chưa
bảo đảm được chất lượng theo yêu cầu đề ra.
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2.2.5. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền pháp
luật còn nhiều bất cập
Ở nhiều cơ sở, các điều kiện sở vật chất, phương tiện
kĩ thuật, kinh phí dành cho công tác phổ biến, chưa đáp
ứng được yêu cầu đòi hỏi của công tác phổ biến, GDPL
trong tình hình hiện nay. Các điều kiện làm việc của cán
bộ, công chức chưa được cải thiện nhiều; việc tuyên truyền
PL qua công nghệ thông tin hiện đại ít được áp dụng. Chế
độ thù lao cho đội ngũ làm công tác phổ biến, GDPL còn
thấp, dẫn tới chưa khuyến khích được đội ngũ này nhiệt
tình trong công tác phổ biến, GDPL, nhất là phổ biến,
GDPL ở vùng sâu, vùng xa. Kinh phí đầu tư cho công tác
phổ biến, GDPL chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà
nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông giai
đoạn hiện nay
2.3.1. Đổi mới chủ trương, chính sách về giáo dục pháp
luật và quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật
Trước hết, các ngành chức năng GD cần phải nhận
thức và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách về
GDPL của Đảng và Nhà nước, đưa chương trình GDPL
vào hệ thống các trường học. Do đó, để nâng cao hiệu
quả trong việc GDPL cho học sinh, sinh viên là phải tăng
cường triệt để hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác
GDPL, nghiêm khắc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
việc GDPL của các cấp, các ngành, các cơ quan, địa
phương, trường học,...
Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo từ
trung ương đến địa phương, trong các nghị quyết, hội nghị
các cấp... nhưng khi đi vào thực hiện thì các cơ quan, đoàn
thể đều chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhất là công các
kiểm ta, đánh giá việc GDPL ở các trường học còn chưa
được quan tâm đúng mức. Vì vậy, các cấp quản lí, các chủ
thể GDPL cần nhận thức triệt để hơn nữa vai trò, tầm quan
trọng của việc GDPL cho các em HSPT và cần phải thực
hiện nghiêm chỉnh những văn bản chỉ đạo của các cấp các
ngành về GDPL đối với đối tượng HSPT: Quyết định số
37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, GDPL từ năm 2008
đến năm 2012 [3] xác định mục tiêu đến hết năm 2012 có
95% thanh thiếu niên được tuyên truyền, phổ biến,
GDPL...; đặc biệt là Quyết định số 2106/QĐ-TTg ngày
26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
tăng cường công tác phổ biến, GDPL nhằm nâng cao ý
thức PL cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 [4].
Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn đất nước, Kết luận
số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị đề ra
nhiệm vụ: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp phổ
biến, tuyên truyền, GDPL” [5]. Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng yêu cầu: “Đổi mới công tác tuyên truyền, GD chính
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên” [6].
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Đây là những yêu cầu đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác QLNN về phổ biến, GDPL.
Công tác QLNN về GDPL đòi hỏi các cấp chính
quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải luôn
nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn và căn
cứ vào đặc thù của địa phương, đơn vị để dự báo tình
hình, kịp thời đề ra các giải pháp triển khai thực hiện phù
hợp với tình hình mới. Đặc biệt là các cấp ủy, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, trường học cần nghiên cứu, nắm
vững PL, tình hình chấp hành PL để lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức tuyên truyền, GDPL và triển khai thực hiện chương
trình, đề án, kế hoạch công phổ biến, GDPL đúng tiến
độ, linh hoạt, sinh động. Sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ
và sự tham gia trách nhiệm của các cấp chính quyền... là
điều kiện thuận lợi giúp triển khai hiệu quả công tác
GDPL cho HSPT trên địa bàn.
2.3.2. Hoàn thiện pháp luật về quản lí nhà nước về giáo
dục pháp luật cho học sinh phổ thông
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách
về phổ biến, GDPL tạo cơ sở pháp lí thống nhất, đồng
bộ, phù hợp, nhằm triển khai công tác này theo đúng định
hướng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện triệt để,
có hiệu quả quyền được thông tin về PL của nhân dân.
- Khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, “điểm
nghẽn” cản trở sự phát triển của công tác phổ biến,
GDPL; dự báo đầy đủ nhu cầu và đề ra giải pháp đổi mới
nội dung, hình thức phổ biến, GDPL để đáp ứng yêu cầu
của thực tiễn. Cần sớm nghiên cứu những tồn tại, hạn chế,
“điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của công tác phổ biến,
GDPL qua 03 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến Giáo
dục pháp luật; dự báo đầy đủ nhu cầu và đề ra giải pháp
đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, GDPL để trình Bộ
Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản, định hướng các
chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để công tác này
thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đây
là khâu đầu tiên của hoạt động thi hành PL nhưng cũng là
khâu đầu vào của quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách.
Việc ban hành văn bản đó cần dựa trên cơ sở tổng kết đầy
đủ, toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày
09/12/2003 và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của
Ban Bí thư các nhiệm kì trước có tính đến nhu cầu phổ
biến, GDPL và yêu cầu của thực tiễn, cả trước mắt và lâu
dài, đặt trong mối quan hệ với công tác hoàn thiện thể chế,
chính sách gắn với tổ chức thi hành.
- Xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải
pháp nhằm tăng cường phổ biến, GDPL. Cần xác định
rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng
cường phổ biến, GDPL, nhất là tại các địa bàn trọng
điểm, cho đối tượng và trên một số lĩnh vực đặc thù mà
Nhà nước và xã hội phải quan tâm, ưu tiên đầu tư nguồn
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lực như bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm;
vệ sinh, an toàn lao động; về bảo vệ chủ quyền, an ninh
quốc gia, trật tự an toàn xã hội; về phòng chống tham
nhũng, lãng phí; chính sách an sinh xã hội; công tác đấu
tranh phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm PL; tai
tệ nạn xã hội; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân. Nghiên cứu, xây dựng, tổng kết các
mô hình hiệu quả trong phổ biến, GDPL để kịp thời nhân
rộng như các mô hình hưởng ứng Ngày PL; mô hình
Ngày hội PL; Ngày hội an toàn giao thông; doanh nhân
với PL; quán café với PL; tiết học, tuần học PL, ngày PL
hàng tháng; các cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến; hình
thức sân khấu hóa qua lồng ghép các lễ hội...
Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật phải đề cập các
nội dung cơ bản của hoạt động GDPL một cách chung
nhất, thống nhất áp dụng trong cả nước. Tuy nhiên, bên
cạnh đó cũng phải chi tiết hóa, cụ thể về các chương trình,
hoạt động GDPL phụ thuộc vào đặc điểm địa bàn địa
phương, đối tượng được tuyên truyền, nội dung tuyên
truyền, hình thức tuyên truyền... Để góp phần xây dựng
và hoàn thiện thể chế hoạt động của hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, GDPL chúng ta cần khẩn trương ban
hành các văn bản hướng dẫn Luật Phổ biến, Giáo dục
pháp luật áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Trên cơ
sở Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật, nên sửa đổi, bổ
sung theo hướng như sau:
+ Cần quy định rõ trong Luật Phổ biến, Giáo dục pháp
luật các khái niệm liên quan như tuyên truyền, phổ biến,
GDPL; thông tin PL và phổ biến, GDPL. Khái niệm “hoạt
động tuyên truyền phổ biến, GDPL” mang tính chất bao
quát, tổng hợp, nhưng ý nghĩa của mỗi cụm từ tuyên
truyền, phổ biến và GD lại khác nhau về bản chất. Do đó
chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ nội hàm của
từng khái niệm để có những vận dụng phù hợp.
+ Các hình thức, phương tiện tuyên truyền phổ biến,
GDPL. Bên cạnh các hình thức truyền thống như tuyên
truyền miệng, tuyên truyền qua mạng lưới truyền thanh
cơ sở, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lí..., trong bối cảnh
hiện nay cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ
thông tin, các hình thức tuyên truyền mới ngày càng được
phát huy như qua báo chí (đặc biệt là báo điện tử), mạng
lưới Internet...
+ Nội dung PL được tuyên truyền phổ biến, GDPL.
Trên cơ sở hệ thống các văn bản PL, cần lựa chọn nội
dung PL phù hợp đối với từng đối tượng, đặc điểm tình
hình của vùng, miền cụ thể. Theo chúng tôi, không nên
liệt kê các nội dung PL cần tuyên truyền trong văn bản
luật vì sẽ không bao quát được tất cả; chỉ nên quy định
thành hai mảng: luật chung và luật chuyên ngành. Từ đó,
Chính phủ, các Bộ, các ngành cũng như các địa phương
trên cơ sở luật quy định sẽ khoanh vùng và xác định được
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những nội dung PL nào cần tuyên truyền phổ biến cho
cán bộ, nhân dân theo đặc thù của địa phương.
+Đối tượng được tuyên truyền phổ biến, GDPL là tất
cả những người Việt Nam đang sinh sống ở trong nước
và nước ngoài; đồng thời còn có người nước ngoài ở Việt
Nam. Tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục dành sự quan tâm cho
các nhóm đối tượng ưu tiên là: nông dân, đồng bào dân
tộc thiểu số, phụ nữ; cán bộ, công, chức; thanh thiếu niên;
người lao động người quản lí; cán bộ công đoàn và lực
lượng vũ trang nhân dân.
+ Chủ thể thực hiện việc tuyên truyền phổ biến,
GDPL. Hiện nay, chủ thể thực hiện công tác tuyên truyền
phổ biến, GDPL bao gồm: đội ngũ cán bộ làm công tác
phổ biến, GDPL thuộc hệ thống các cơ quan tư pháp từ
trung ương xuống địa phương (Bộ Tư pháp, Phòng tư
pháp huyện, Ban tư pháp của xã); tổ chức Pháp chế trong
các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cán bộ, công chức các cơ
quan thực thi PL... Ngoài ra, còn có đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên PL trong các
cơ quan báo chí, xuất bản, giáo viên giảng dạy môn GD
công dân, PL cũng nên được quy định.
2.3.3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo
dục pháp luật cho học sinh phổ thông
GDPL cho HSPT muốn đạt hiệu quả cao thì ngoài
việc đổi mới, hoàn thiện nội dung, cần cải tiến phương
pháp và hình thức GD. Việc lựa chọn, áp dụng hình thức
GDPL phải dựa trên cơ sở phù hợp với nội dung và điều
kiện sinh hoạt của địa bàn dân cư, phù hợp với nhận thức,
nhu cầu tìm hiểu PL của học sinh. Đây là biện pháp trung
tâm trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
công tác GDPL cho HSPT, bởi lẽ, nội dung GDPL không
chỉ đóng vai trò quy định đối với nhận thức, ý thức PL
của HSPT mà còn chi phối đến công tác tổ chức, hoạt
động giảng dạy PL, hình thức, biện pháp GDPL.
Nội dung GDPL, ở mức độ tổng thể phải được xây
dựng trở nên hiện thực và khả thi nhất. Nội dung GDPL
cho HSPT không chỉ dừng lại ở các luật, pháp lệnh mà
còn là các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh,
văn bản của chính quyền địa phương, tập trung vào các
vấn đề liên quan đến đối tượng học sinh, như quyền,
nghĩa vụ, cách thức thực hiện và bảo vệ các quyền, nghĩa
vụ đó. Đổi mới, hoàn thiện nội dung GDPL cho HSPT là
một trong những vấn đề quan trọng, đây là một quá trình
liên tục, một công việc to lớn, đòi hỏi sự đầu tư về trí tuệ
không chỉ của những nhà tổ chức, nghiên cứu mà cả
những người trực tiếp làm công tác giảng dạy trong các
nhà trường, trong các cơ sở Đoàn, Hội trên cơ sở nghiên
cứu, tổ chức khảo sát mức độ nhận thức, ý thức PL của
các em, những hạn chế, vi phạm thường gặp,... để từ đó
đưa ra nội dung phù hợp, sát với thực tế.
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Đổi mới phương pháp GDPL cần kết hợp “học đi đôi
với hành”, sử dụng nhiều phương pháp như phát vấn, bài
tập tình huống, trả lời nhanh (thông qua các hoạt động
ngoại khoá), tổ chức các cuộc thi tim hiểu PL... Đoàn
Thanh niên cần tổ chức các câu lạc bộ PL, thành lập các
đội tuyên truyền PL, khảo sát đánh giá tình hình chấp
hành PL ở địa phương, và có thể tổ chức các phiên toà
mẫu cho các em học tập, trao đổi.
Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức GDPL
cũng phải đổi mới để phù hợp với đối tượng HSPT. Đặc
thù GDPL rất gần với đời sống, do vậy, nên sử dụng các
phương pháp có sự phát huy vai trò của chủ thể nhận thức
như nêu và giải quyết vấn đề, động não, dự án, liên hệ,
đàm thoại,...Bên cạnh đó, PL có những nội dung trừu
tượng, do đó, cần có sự linh hoạt khi sử dụng kết hợp các
phương pháp GDPL.
2.3.4. Đa dạng hóa và đổi mới các hình thức, biện pháp
và phương tiện quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật
cho học sinh các trường phổ thông
- Tăng cường công tác trợ giúp pháp lí, tư vấn PL cho
HSPT gắn với việc bồi dưỡng kiến thức PL, kiến thức xã
hội liên quan đến phong tục, tập quán địa phương để sớm
hòa đồng với đời sống và chấp hành đúng PL; duy trì và
nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, các tổ
tuyên truyền phổ biến PL cho HSPT trong các trường
học; tổ chức các câu lạc bộ PL, tuyên truyền PL bằng
những hình thức hấp dẫn thu hút HSPT tham gia...
- Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức GDPL đã
được khẳng định trong thời gian qua, đồng thời, bám sát
thực tiễn để bổ sung, làm phong phú thêm các hình thức,
biện pháp phù hợp với nhu cầu PL của HSPT. Đổi mới,
nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền PL phù hợp
với đối tượng và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị
trường học; gắn hoạt động GDPL cho HSPT với công tác
GD truyền thống văn hoá, đạo đức và công tác GD chính
trị, tư tưởng của Đảng, đưa chính sách của Đảng và PL
của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. GDPL cho
HSPT cần có hình thức phù hợp với tập quán sinh sống,
văn hóa, tín ngưỡng của từng địa bàn dân cư và mỗi cá
nhân; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền theo
hướng dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu khi tiếp cận với các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách PL của Nhà
nước, kiến thức về giới, bình đẳng giới, phát triển kinh
tế, chính sách xã hội.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây
dựng và cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền PL (biên dịch
ra tiếng dân tộc thiểu số ở một số địa phương vùng sâu,
vùng xa có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống) kèm
theo các đợt tuyên truyền trực tiếp tại các trường học
hoặc các hoạt động ngoại khóa... của HSPT. Tăng cường
lồng ghép các nội dung GDPL trong các hoạt động ngoại
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khoá bằng nhiều hình thức như tổ chức các cuộc thi tìm
hiểu PL; các buổi nói chuyện chuyên đề; giới thiệu văn
bản mới trong các buổi sinh hoạt thường kì; tổ chức các
cuộc ra quân tuyên truyền, cổ động; lồng ghép nội dung
PL trong các cuộc thi văn hoá, văn nghệ...
- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống văn bản PL, sách
PL trong các thư viện ở các trường học, không ngừng cập
nhật nội dung mới, phong phú, có tính GD cao; nâng cao
chất lượng quản lí và khai thác và thường xuyên tuyên
truyền vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSPT
đọc, tìm hiểu, tra cứu các tài liệu, sách, báo pháp lí...
- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền PL nhân dịp
các ngày lễ lớn, tích cực hưởng ứng các cuộc phát động của
Trung ương và địa phương; duy trì việc kí cam kết không vi
phạm PL cho HSPT; tổ chức “Ngày PL” hàng năm với sự
tham gia phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, đối tượng
tham gia tạo thành đợt cao điểm tuyên truyền PL trên địa
bàn tỉnh nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về ý
nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động tìm hiểu, chấp hành PL
trong Nhà nước pháp quyền; phát huy có hiệu quả các hoạt
động lồng ghép GDPL trong các hoạt động chính trị - văn
hóa - xã hội; chú trọng GDPL cho HSPT thông qua các hoạt
động văn hoá, lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh.
2.3.5. Kiện toàn nguồn nhân lực quản lí nhà nước về giáo
dục pháp luật cho học sinh phổ thông
Các bộ, các ngành cần tích cực trong công tác tập
trung củng cố, nâng cao, phát triển đội ngũ cán bộ làm
công tác GDPL như: bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi
công tác này tại những đơn vị có tổ chức, cán bộ pháp
chế hoạt động theo quy chế của Chính phủ. Chất lượng
của GDPL phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc xác
định, xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên có ý nghĩa rất quan trọng. Để đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được đề ra, cần: - Kiện toàn
tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, GDPL
cùng với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ở các cơ
quan quản lí GD, các cơ sở GD; - Củng cố, mở rộng lực
lượng tham gia phổ biến, GDPL.
Ở các trường phổ thông, cần xây dựng đội ngũ giảng
dạy có trình độ, hạn chế giáo viên kiêm nhiệm từ môn
khác. Mỗi trường cần có một giáo viên tốt nghiệp chuyên
ngành Luật, hoặc có thể tổ chức các lớp bồi dưỡng, bổ
sung, nâng cao kiến thức giảng dạy PL cho những giáo
viên làm công tác giảng dạy PL ở các trường phổ thông,
cao đẳng, đại học, có như vậy kiến thức mới đảm bảo
tính chính xác, đúng đắn, chặt chẽ.
Để tiếp tục thực hiện công tác GDPL ngày càng quy
mô, bài bản và chất lượng cao, trước hết phải xác định
xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ báo cáo viên
PL thực sự có năng lực và phẩm chất chính trị tốt, cần
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xây dựng đội ngũ này theo các hướng sau: - Xây dựng
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ tiêu chuẩn đáp
ứng yêu cầu GDPL của nhóm đối tượng đặc thù là HSPT;
- Cung cấp tài liệu về nghiệp vụ phổ biến, GDPL cho
từng nhóm đối tượng thực hiện công tác tuyên truyền phổ
biến, GDPL.
Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm
công tác phổ biến, GDPL tại cơ quan, tổ chức, đơn vị,
bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực
chuyên môn sâu, am hiểu PL, kĩ năng nghiệp vụ tốt; quy
hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác
phổ biến, GDPL biết tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ,
ưu tiên từ nguồn tại chỗ, người dân tộc thiểu số; có chế
độ, chính sách đãi ngộ hợp lí đối với những người tích
cực tham gia phổ biến, GDPL; chú trọng xây dựng đội
ngũ báo cáo viên PL, tuyên truyền viên PL đủ về số
lượng, bảo đảm về chất lượng theo lĩnh vực, địa bàn,
nhóm đối tượng; thực hiện quản lí, sử dụng, điều phối
hiệu quả đội ngũ này.
2.3.6. Đổi mới chế độ chính sách, nguồn kinh phí phục
vụ quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh
phổ thông
Vấn đề kinh phí, cơ sở vật chất và các phương tiện
tiến hành hoạt động QLNN về GDPL cho HSPT ở nhiều
địa phương trên cả nước có tác động quyết định đến hiệu
quả của việc triển khai thực hiện chương trình GDPL. Vì
vậy, ở mỗi cơ sở GD cần có sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở
vật chất cho hoạt động QLNN về GDPL cho HSPT. Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu tổ chức phải
có trách nhiệm cụ thể về đầu tư cho công tác GDPL trong
phạm vi khả năng cho phép của mình theo hướng: - Đầu
tư nguồn lực bảo đảm cho công tác GDPL, cả về nhân
lực và tài chính; tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực
xã hội tham gia GDPL theo chủ trương xã hội hóa gắn
với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; - Ưu
tiên nguồn lực để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, những
địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhất
là các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và
thuộc diện ngân sách Trung ương hỗ trợ gắn với triển
khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới; - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên
cứu áp dụng hình thức hợp tác trong GDPL theo hướng
nhà nước đặt hàng, đấu thầu các sản phẩm tuyên truyền,
phổ biến, GDPL để cấp phát miễn phí, phục vụ nhu cầu
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân (mua
bản quyền các tác phẩm tuyên truyền như: Chương trình
Tòa tuyên án; Chương trình cầm tay chỉ luật; các chương
trình, phóng sự phản ánh đời sống PL trên các phương
tiện thông tin truyền thông đại chúng; các tiểu phẩm thi
tìm hiểu PL...); - Tổ chức thi sáng tác tiểu phẩm PL để
lựa chọn các tiểu phẩm hay xuất bản thành băng đĩa
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tuyên truyền, nhân rộng; mua bản quyền các phần mềm
thi tìm hiểu PL để sử dụng rộng rãi; - Kí kết các chương
trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn
xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng
các chuyên trang, chuyên mục GDPL trên sóng phát
thanh, truyền hình, mạng kĩ thuật số.
Hiện nay, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm
việc dành cho công tác GDPL nhìn chung còn hạn chế,
chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác này, nhất là ở
địa phương, cơ sở. Để có nguồn kinh phí nâng cao hiệu
quả công tác GDPL cho HSPT, cần thực hiện các nội
dung sau: - Lập dự toán kinh phí dành cho hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, GDPL từ nguồn kinh phí hoạt
động thường xuyên, bảo đảm đáp ứng kịp thời, đầy đủ về
kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho các hoạt động
này; - Huy động các nguồn kinh phí khác: kinh phí hỗ trợ
của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cá nhân có tiềm
lực. Để nâng cao hiệu quả GD ý thức PL, cần có sự đầu
tư kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động này như đầu tư
kinh phí cho việc xây dựng các tủ sách PL, các sách báo
liên quan đến PL, thiết bị để chiếu phim, tổ chức các cuộc
thi, để cho các câu lạc bộ PL hoạt động, tổ chức các buổi
tham quan thực tế...
3. Kết luận
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân, vấn đề QLNN về GDPL đối với HSPT
có vai trò và ý nghĩa quan trọng. PL là công cụ chủ yếu
để nhà nước quản lí xã hội, là phương tiện cho mỗi người
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, việc
xây dựng được một hệ thống PL đáp ứng được yêu cầu
của đời sống xã hội là việc khó, nhưng đảm bảo cho PL
đi vào cuộc sống để phát huy hiệu lực còn khó khăn, gian
khổ nhiều hơn. Công tác QLNN về GDPL cho HSPT
càng trở nên cấp thiết hơn khi cần GD ý thức được “Sống
và làm việc theo PL” cho HSPT ở nước ta giai đoạn hiện
nay. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của việc xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
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gắn lí thuyết với thực hành. Nhà trường có thể mời
CMHS đến dự để có những đóng góp ý kiến giúp nâng
cao hiệu quả của hoạt động đổi mới.
- Điều kiện thực hiện biện pháp: + Khi bố trí cho đội
ngũ tham giá bồi dưỡng, hiệu trưởng phải căn nhắc để
đảm bảo mọi hoạt động TCBA không bị ảnh hưởng;
+ Nhà trường phải đảm bảo đủ kinh phí cho công tác bồi
dưỡng; + CBQL, GV, NV phải tự ý thức trong việc đánh
giá kiến thức và kĩ năng tổ chức nấu ăn của mình.
3. Kết luận
Các nhóm biện pháp được đề xuất dựa vào tiếp cận
các chức năng quản lí. Do đó, các nhóm biện pháp có
quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau. Việc thực
hiện có hiệu quả công tác lập kế hoạch sẽ giúp cho CBQL
nhà trường định hướng được công việc, chủ động được
thời gian, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ TCBA cho trẻ theo
một trình tự khoa học. Từ đó, có sự chọn lựa tổ chức phân
công hợp lí nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường
của từng cá nhân, giúp cho công việc được thực hiện một
cách thuận lợi. Công tác chỉ đạo được thực hiện tốt sẽ
giúp cho đội ngũ thực hiện công việc một cách tự giác.
Kiểm tra tốt sẽ giúp cho CBQL nắm được tình hình hoạt
động của nhà trường để có kế hoạch chấn chỉnh, bổ sung
những thiếu sót nhằm bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm
vụ tại trường đạt hiệu quả cao và đúng thời gian đã đề ra
trong kế hoạch hoạt động. Đồng thời, nhóm các biện
pháp tạo yếu tố thuận lợi sẽ tạo điều kiện để thực hiện
thành công các chức năng quản lí hoạt động đổi mới
TCBA cho trẻ.
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