
 

 

  

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN – GDTX các huyện.  

  

 Thực hiện Công văn số 7662/UBND-KGVX ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Đề án Đưa quyền con người vào chương trình 

giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Công văn số 7662/UBND-KGVX); 

Để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học 

trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc và 

Trung tâm GDNN – GDTX các huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:  

 1. Phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ; 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; Thông báo số 55-

TB/BĐHĐAQCN ngày 16/11/2022 của Ban Điều hành Đề án giáo dục quyền con 

người về kết luận của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 

ương tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg 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; Công văn số 7662/UBND-KGVX ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, 

người lao động và người học tại các cơ sở giáo dục biết thực hiện (có các văn bản 

liên quan gửi kèm). 

2. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học lồng ghép, tích hợp nội dung quyền 

con người vào chương trình hiện hành thông qua các môn học đạo đức, giáo dục 

công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật,…phù hợp với từng cấp học. Tích cực đổi 

mới phương pháp dạy học các nội dung giáo dục quyền con người trong kế hoạch 

giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường. 

3. Thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục quyền con người được quy 

định trong chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần 

thường xuyên đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin, tài liệu, 

tư liệu về giáo dục quyền con người để phổ biến, sử dụng trong đơn vị. 
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V/v triển khai thực hiện Đề án Đưa 

quyền con người vào chương trình giáo 

dục trong hệ thống giáo dục quốc dân 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Đắk Nông, ngày      tháng 01 năm 2023 

 



 

 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện nghiêm túc; hàng năm, trước ngày 10/6 và 10/12 báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDTrH-QLCL, GDTH-GDMN  

  (phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (K).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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