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SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PT DTNT THPT AN GIANG
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
Số:326/KH- DTNT

Châu Đốc, ngày 19 tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 2675/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục
và đào tạo An Giang về Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 20212022;
Căn cứ Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021-2022, Trường PT DTNT
THPT An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 20012022 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích
- Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số
55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân
viên và học sinh nhà trường nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác
pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được
giao.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo pháp luật nâng cao nhận thức của
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử
dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp
phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.
2. Yêu cầu
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với
việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
(TTPBGDPL) trong nhà trường.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức
bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường. Nâng
cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện
nhiệm vụ pháp chế tại trường.
- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ
chính trị của ngành, của Thành phố và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
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- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo pháp
luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người
học trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ
năm học 2021-2022, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành
GDĐT.
2. Thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương
trình chính khoá và ngoại khoá.
3. Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật,
kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm
và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp
luật.
4. Xây dựng tủ sách pháp luật phù hợp với quy định tại Quyết định 06/2010/QĐTTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày
15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác
PBGDPL trong trường mầm non, phổ thông.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
- Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế của nhà trường, tổ chức và hoạt
động theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật
và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội
ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường;
- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật do Sở GDĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2. Về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)
- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai
tuyên truyền trong nhà trường.
- Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tham
gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ
quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc,
có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.
3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
- Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực
giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).
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- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến lĩnh vực giáo dục.
- Thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ GDĐT, UBND, HĐND
Tỉnh, Thành phố ban hành như Thông tư, Quyết định, Nghị quyết …) và báo cáo, đề xuất
với Sở GDĐT trình cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ
theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường
ban hành (Quyết định, công văn, hướng dẫn, quy chế…) đảm bảo đúng về thể thức và
thẩm quyền 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
- Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế
hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật
Giáo dục năm 2019. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành liên quan
đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa
vụ của cán bộ, viên chức, người lao động, người học;
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong 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 khóa và các hoạt động
NGLL.
- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà
trường. 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. Khai thác và sử dụng có hiệu
quả Tủ sách pháp luật của nhà trường khi được thành lập.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2022 gắn với nhiệm vụ
trọng tâm của nhà trường vào giờ chào cờ.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện
pháp luật
Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL của Nhà
nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường, chú ý đến vấn đề thu- chi, tuyển
sinh, chuyển trường, chất lượng giảng dạy. 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 An Giang theo qui định.
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6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
- Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo
quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về
quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời
hạn.
- Giải quyết đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân. Có đủ các
loại hồ sơ, sổ sách và trang thiết bị theo quy định.
- Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục
theo đúng quy định
7. Công tác thi đua khen thưởng
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.
IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng

Nội dung triển khai

- Lãnh đạo trường.

Tháng
9;
10/2021

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm
học 2021-2022
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế
nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh Luật ATGT.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên,
nhân viên nhà trường.

- Tổ pháp chế

Tháng
11/2020

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp
luật. Thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật,
văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên
tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình
đẳng giới, Luật giáo dục...
- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống
HIV/AIDS năm 2021
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
- Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng,
Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, nhân viên
nhà trường.

- ĐTN.

- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản
pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai văn bản của ngành đến CB, GV, HS.

- BGH, tổ pháp chế.

Tháng
12/2021

Tháng
01/2021

Phụ trách

- Lãnh đạo trường.
- Tổ pháp chế, CBTV.
- ĐTN, GVCN
- Lãnh đạo; TTCM.

- Tổ pháp chế; TTCM;
GVCN; ĐTN.

- GVCN, TTCM, tổ
pháp chế.
- GVCN, ĐTN.
- BGH; TTCM;
GVCN

- BGH;TTCM, GVCN
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- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

- GVCN, ĐTN.
- BGH, GVCN, ĐTN.

Tháng
02/2022

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp
luật. Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong
GV và HS.
- Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2022.
- Phòng chống bạo lực học đường

- ĐTN.

Tháng
03/2022

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên
năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về kì thi tốt nghiệp
THPT 2022.
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản
pháp luật cho giáo viên và học sinh.

- TTCM; GVCN.

Tháng
04/2022

- Quán triệt quy chế ĐGXL học sinh (TT58 và TT
26/TT-BGDĐT)
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản
luật. (Nghị định 90/NĐ-CP: đánh giá xếp loại viên
chức; TT20; TT 14/ TT- BGDĐT đánh giá Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, chuẩn HT)

Tháng
05/2022

- Tiếp tục triển khai quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2022.
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp
chế trước ngày 01/6/2022

- BGH; ĐTN, GVCN
- Tổ pháp chế.

- BGH, GVCN, TCM,
- BGH, ĐTN.
- GVCN, HS, ĐTN.

- BGH, TTCM; GVCN
ĐTN.
- BGH, tổ pháp chế.

- Tổ pháp chế; TTCM.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo trường
Thành lập tổ pháp chế và xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh nhà trường đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
Thực hiện chế độ báo cáo về Sở Giáo dục trước này 1/6/2022.
2. Các tổ chức, đoàn thể, TTCM-VP
Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tới các thành
viên trong tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn. Đưa nội dung thực hiện nghiêm chỉnh pháp
luật của nhà nước thành nội dung trong đánh giá xếp loại công tác hàng tháng, cuối kì,
cuối năm học.
3. Tổ công tác Pháp chế, Đoàn trường
- Xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Phối hợp với các tổ chức
trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
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- 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 nhà trường PT DTNT THPT
An Giang năm học 2021- 2022./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (CTTT) để báo cáo;
- Các tổ chức đoàn thể của nhà trường
(để phối hợp);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC.

