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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Tư pháp năm 2021
Thực hiện Văn bản số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư,
Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/120/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số
02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
trên địa bàn tỉnh; Công văn số 66/SGD ĐT-CTTT ngày 14/01/2021 của Sở GD-ĐT về
việc hướng dẫn nhiệm vụ Tư pháp năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tư pháp trong ngành giáo dục năm 2021 như
sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tư pháp (bao gồm: công tác xây dựng,
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật
và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; trợ giúp pháp lý; cải cách hành chính... ) năm
2021 của Ngành GD&ĐT bám sát các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở Tư
pháp và các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành theo năm học;
Tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tư pháp, công tác giáo
dục pháp luật trong các nhà trường;
-

-

Việc triển khai các nhiệm vụ Tư pháp phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu

quả.
2. Nội dung của kế hoạch (Phụ lục đính kèm)
2.1. Phòng GD&DT, các trường học trên địa bàn kịp thời ban hành các văn bản

quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực cùng với văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm
quyền; theo dõi xử lý, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật.
2.2. Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản QPPL mới khi có yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác hệ thống hóa văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, đúng
tiến độ theo quy định.
2.3. Các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phổ biến
giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021; Đề án “Nâng cao chất lượng công
tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 487/KHUBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh.

2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức

PBGDPL trong nhà trường; chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Trung ương,
của tỉnh ban hành trong năm 2021 có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh
và nhân dân.
2.5. Lồng ghép PBGDPL vào trong các môn học chính khóa và hoạt động ngoại
khóa. Tăng cường phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động PBGDPL hưởng ứng “Ngày
Pháp luật Việt Nam” và các tháng cao điểm hành động vì trẻ em, vì môi trường, an toàn
giao thông và phòng chống cháy nổ, ma túy, HIV/AIDS... năm 2021. Tích cực tham
gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong giáo viên và học sinh toàn Ngành. Nhân rộng
các mô hình tốt về PBGDPL trong trường học.
2.6. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác tổ chức thi
hành pháp luật.
2.7. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về hoạt động Tư pháp và trợ
giúp pháp lý; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang web của
đơn vị; bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại đơn vị.
2.8. Kiện toàn hội đồng/tổ/bộ phận phối hợp PBGDPL từ Phòng GD&ĐT đến
các trường học. Phối hợp bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, chuẩn hóa đội ngũ
giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Đối với Phòng GD&ĐT:
- Xây dựng Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 và kiểm tra, giám sát việc thực
hiện theo kế hoạch năm học. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp
PBGDPL của huyện hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong
các trường học theo từng quý; hướng dẫn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật khi
cấp trên phát động.
- Tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong nội bộ Cơ quan Phòng gắn với nội
dung các buổi chào cờ đầu tháng của UBND huyện.
3.2. Đối với các đơn vị trường học:
- Xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 gắn với công tác pháp chế theo
năm học của đơn vị.
- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho
CBGV, học sinh của nhà trường thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt hội
đồng, sinh hoạt ngoại khóa, trải nghiệm…
- Tích hợp, lồng ghép giáo dục pháp luật vào các môn học chính khóa, các hoạt
ngoại khóa, trải nghiệm trong các nhà trường.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện;
- Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;
- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS Xuân Lĩnh
- Lưu: VT/GD-ĐT.
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Võ Minh Thiện

LỊCH THỰC HIỆN
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 33 /KH-GDĐT ngày 01 /02/2021)
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Nội dung thực hiện

Thời gian thực Đơn vị thực
hiện
hiện

I. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luât
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Tham mưu HĐND, UBND các câp xây dựng và ban Trong năm 2021 Phòng
hành văn bản QPPL liên quan lĩnh vực giáo dục tại địa
GD&ĐT, các
phương; thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản
trường học
quy phạm pháp luật, nhât là quy trình lập đề nghị xây
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Góp ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL liên quan đến Trong năm 2021 Sở, Phòng
giáo dục do Trung ương, tỉnh, huyện soạn thảo.
GD&ĐT,
trường học
II. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức
thực hiện các văn bản QPPL
Phòng
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Trong Quý 1
GD&ĐT,
các
Đảng toàn quốc lần thứ XIII; ttuyên truyền, phổ biến về
năm 2021
trường
học
nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các câp.
Tổ chức triên khai, thực hiện hiệu quả các Chương Trong năm 2021 Phòng
trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
GD&ĐT, các
Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế
trường học
hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND
tỉnh.
Tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, hình thức phổ Trong năm 2021 Các trường
học
biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương
trình, kế hoạch của tỉnh, văn bản hướng dẫn PBGDPL
năm học và hàng quý của Sở; bổ sung, nâng cao chât
lượng của Tủ sách pháp luật; duy trì, nhân rộng các mô
hình PBGDPL hiệu quả...
Tăng cường phối hợp với các cơ quan, chính quyền, Theo các đợt
Phòng
đoàn thê tại địa phương tổ chức các hoạt động PBGDPL hoạt động trọng GD-ĐT,
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và các tháng cao điêm trong năm trường học
điêm hành động vì trẻ em, vì môi trường, ATGT, phòng 2021
chống ma túy, cháy nổ. năm 2021.
Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý;

Tháng đầu mỗi Phòng

Hướng dân thi tìm hiểu pháp luật và sơ, tổng kết
công tác PBGDPL.

quý; theo kế GD&ĐT,
hoạch
chung trường học
trong năm
2O21

IV. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,
kiểm tra việc thực hiện pháp luật
Lồng ghép công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm Trong năm 2021 Phòng
8 tra thực hiện pháp luật trong Kế hoạch thanh kiểm tra
GD&ĐT
của Sở, Phòng và liên ngành.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các Trong năm 2021 Phòng
9 doanh nghiệp liên quan lĩnh vực giáo dục.
GD&ĐT
Thực hiện chế độ báo cáo về công tác theo dõi tình hình Trong năm 2021 Phòng
10 thi hành pháp luật năm 2021.
GD&ĐT,
trường học
V. Công tác cải cách thể chê và thi đua khen thưởng
Phổ biến các văn bản QPPL có liên quan cho doanh Trong năm 2021 Phòng
nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục; phối hợp hướng dân,
GD&ĐT
theo dõi việc thực hiện cắt giảm các chi phí mà doanh
11
nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực
hiện các quy định của pháp luật (chi phí tuân thủ pháp
luật) góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thực hiện hiệu quả quy trình thủ tục hành chính công; Trong năm 2021 Phòng
GD&ĐT
báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và tình hình
12 theo dõi thi hành pháp luật đúng kỳ hạn, yêu cầu.
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế, chủ động Trong Quý 1, Phòng
sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế
năm 2021
GD&ĐT,
(chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế
trường học
13
hiện có của cơ quan, đơn vị; phân bổ, quản lý, sử dụng
hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác
PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
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