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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác pháp chế
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở
GD&ĐT tỉnh Hậu Giang về kế hoạch triển khai thực hiện công tác Pháp chế ngành
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang năm 2021;
Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm
2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các
nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành GD&ĐT.
- Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong công tác tham mưu của các bộ
phận trực thuộc Phòng GD&ĐT và cơ sở giáo dục trực thuộc.
- Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn
vị có liên quan để thực thi pháp luật đạt được kết quả cao nhất.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
- Các đơn vị căn cứ vào tình hình biên chế được giao cử cán bộ kiêm
nhiệm công tác pháp chế tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phối hợp bộ
phận Tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT thực hiện rà soát đội ngũ giáo viên dạy
môn giáo dục công dân tại đơn vị, đảm bảo đủ số lượng và trình độ chuẩn theo
quy định.
- Thực hiện nghiêm túc việc cử viên chức làm công tác pháp chế, giáo
viên dạy môn giáo dục công dân tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở
GD&ĐT, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan khác tổ chức.
2. Công tác xây dựng văn bản QPPL
- Tập trung triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Ban hành văn bản
QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản
QPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp, đề xuất, soạn thảo các văn bản
QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương; có ý kiến góp ý đối với dự
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thảo văn bản QPPL do các đơn vị khác soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến về các dự
án, dự thảo văn bản QPPL theo sự chỉ đạo.
- Thủ trưởng các đơn vị lập đề nghị, chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản
QPPL của UBND, HĐND liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT ở địa phương; phối
hợp Phòng Tư pháp, UBND xã lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản
QPPL hàng năm tại địa phương.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm đóng góp ý kiến đối
với dự thảo văn bản QPPL khi có yêu cầu.
3. Về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp các cơ quan, đơn vị
có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực GD&ĐT.
- Thực hiện rà soát thường xuyên, kịp thời các văn bản QPPL liên quan
đến lĩnh vực GD&ĐT do HĐND, UBND ban hành ngay khi có căn cứ rà soát
văn bản (có văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; HĐND,
UBND ban hành văn bản mới; tình hình kinh tế - xã hội thay đổi…); nếu phát
hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không
còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì kịp thời đề xuất, kiến nghị
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu
lực, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của
pháp luật.
4. Công tác bồi thường của Nhà nước
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN, Nghị định số
68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật TNBTCNN, Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày
17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác
bồi thường nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày
10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức, nhân viên thuộc
thẩm quyền quản lý thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ khi giải quyết công việc
của nhân dân nhằm hạn chế phát sinh trường hợp bồi thường của Nhà nước, bồi
thường dân sự.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm
của mình theo quy định và thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và
tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
5. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng
- Phòng GD&ĐT: thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia ý kiến về mặt pháp
lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan,
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có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của
Thủ trưởng cơ quan.
- Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị, bộ phận có liên quan tham mưu các
vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của đơn vị theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, bộ phận có liên quan tham gia xử lý, đề
xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu quả các vi phạm pháp
luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thủ trưởng các đơn vị thuộ căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch công
tác pháp chế 2021 của đơn vị.
Trên đây là kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 ngành GD& đề nghị
các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT;
- Phòng Tư pháp
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP.
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