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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2021-2022 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về thực hiện  nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19,tiếp tục thực 

hiện đổi mới,kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; 

- Căn cứ công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn  về công tác pháp chế  

- Căn cứ công văn 3323/SGDĐT- VP ngày 20 tháng 09 năm 2021của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022; 

- Căn cứ các Nghị quyết hội nghị cán bộ ,viên chức năm học 2021-2022, Trường 

THPT Khương Đình, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2021- 2022 

như sau: 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác pháp 

chế của nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 17/4/2021 . 

2. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo 

để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu 

quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ 

sách pháp luật. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế 

- Phân công cán bộ cốt cán phụ trách công tác pháp chế của nhà trường,  

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ 

làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn 

khác tổ chức. 

2. Về công tác xây dựng VBQPPL 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2011-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-ma-126126.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2011-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-ma-126126.aspx
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- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật. 

- Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

các cấp. 

- Tổ chức góp ý, lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT 

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

- Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với Ban Pháp chế có liên quan. 

Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do ngành 

giáo dục ban hành 

- Chủ trì, phối hợp với Ban, bộ phận pháp chế, tư pháp của các đơn vị có liên quan 

thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực liên quan. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban 

hành như:Quyết định,công văn ,hướng dẫn,quy chế,điều lệ .Tự kiểm tra về thể thức thẩm 

quyền bán hành (theo Nghị định số 30/2020NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư),kịp thời điều chỉnh các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do 

thủ trưởng cơ quan ban hành 

- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, 

xử lý kịp thời văn bản đến. 

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 200/KH-SGDĐT  ngày 20/01/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;theo dõi thi hành 

pháp luật,bồi thường Nhà nước năm 2021 

- Tổ chức phổ biến kịp thời,thường xuyên chủ trương chính sách của Đảng pháp luật 

của nhà nước để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng;Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII,các văn bản pháp 

luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật 

phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

- Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước liên quan đến biển, đảo; chú trọng tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung 

cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp đối 

với giáo viên giảng dạy các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân; Giáo dục quốc phòng 

và an ninh trong nhà trường. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công 

dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp 

dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình 

chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại 
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khóa và các hoạt động NGLL. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” và các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau.  

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết 

bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập 

nhật thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường, các cơ sở giáo 

dục; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại các cơ quan, đơn vị. 

- Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo 

dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ. 

-  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục 

pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo 

dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. 

Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội,phòng chống dịch bệnh COVID-19… Đặc biệt chú trọng 

giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh. 

-Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường xuyên,liên tục trong cả 

năm,đặc biệt trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2021 

- Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các 

văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường. 

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và 

các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm 

vi quản lý của đơn vị. 

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức 

pháp luật trong chương trình môn giáo dục công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- Giáo viên dạy môn giáo dục công dân tổ chức mô hình “Ngày pháp luật” và tổ chức 

thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh. 

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết 

bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin 

phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường. 

-Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin,chuyển đổi số tăng cường xã hội hoá trong 

tuyên truyền PBGDPL…Phát huy vai trò,trách nhiệm xã hội,tăng cường phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan ,tổ chức đoàn thể tham gia PBGDPL…Phát huy vai trò,trách nhiệm của 

Công đoàn,Đoàn thanh niên,giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền 

PBGDPL cho học sinh 

-Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác PBGDPL về phòng ,chống dịch 

bệnh COVID-19 với nội dung hình thức phổ biến,tuyên truyền phù hợp với điều kiện,tình 

hình phòng ,chống dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.Tập 
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trung phổ biến các quy định về cách ly y tế;trách nhiệm của tổ chức,các nhân trong 

phòng,chống dịch bệnh;tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng,chống dịch bệnh COVID-19  

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật 

Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo qui định. 

6. Công tác thi đua khen thưởng 

        Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi 

mới sáng tạo trong dạy và học”; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế,PBGDPL.. 

       III. Tổ chức thực hiện 

- Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối 

hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp 

trên. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, 

trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối 

với cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường THPT Khương Đình 

năm học 2021- 2022.  
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