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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK  

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG  

 

Số: 3/KH-HBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Hồ, ngày 13 tháng 10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2021 – 2022 

 
Căn cứ Công văn số 3825 /BGDĐT-PC ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 về công tác pháp chế; 

Hướng dẫn số 1355/SGDĐT-TTr, ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk 

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

Căn cứ nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của nhà trường năm học 2021 - 2022. 

Trường THPT Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 

pháp chế năm học 2021 -2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) các 

văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành, Nghị định của Chính phủ, các văn bản quy 

phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo một cách sâu rộng đến cán bộ, giáo viên và học 

sinh nhà trường. 

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 để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, 

trong sáng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trong nhà trường và trên địa bàn. 

Nâng cao trách nhiệm công tác tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản pháp luật. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh. 

2. Yêu cầu 

Nội dung TTPBGDPL phải bám sát đúng nội dung văn bản pháp luật, phù hợp đối 

tượng. Tập trung TTPBGDPL các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo và công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Việc triển khai TTPBGDPL phải bảo đảm tiến độ, thời gian, có sự phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, bộ phận có liên quan để phát huy hiệu quả cao nhất.  

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác pháp chế với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác của nhà trường. 

II. NHIỆM VỤ CHUNG: 

1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những 

người làm công tác pháp chế tại trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định 

tại Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.  

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 

2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các nghị định quy 

định chi tiết Luật và các VBQPPL ban hành năm 2021 liên quan đến lĩnh vực giáo 

dục.  

3. Đẩy mạnh công tác PBGDPLtrong nhà trường; xác định giáo dục pháp luật 

là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho 
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mọi người, là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược nhằm bồi 

dưỡng, xây dựng, hình thành nhân cách con người mới.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập trung 

vào những vấn đề được xã hội quan tâm.  
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 

1. Kiện toàn nhân lực phụ trách công tác pháp chế 

Ra quyết định thành lập Ban pháp chế gồm có Hiệu trưởng các phó Hiệu trưởng, 

Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, TTCM tổ Sử - Địa - GDCD và giáo viên dạy 

GDCD. 

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Tích cực, chủ động lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường về việc góp ý dự thảo VBQPPL do các cấp soạn thảo, yêu cầu; 
Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai 

tuyên truyền trong nhà trường. Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường 

đúng pháp luật. 

3. Công tác kiểm tra, xử lý; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật 

Thường xuyên kiêm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do nhà trường ban 

hành đảm bảo nội dung không vi phạm pháp luật, không trái với các quy định và hướng 

dẫn của cấp trên. 

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy 

phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên thấy có những 

điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi 

với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp 

thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong 

lĩnh vực GDĐT. 

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

Triển khai Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành công tác PBGDPL năm 2021 của ngành giáo dục. Trong đó, nội 

dung PBGDPL cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành giáo 

dục, gắn với triển khai thực hiện Kết luận s 51- KL/TW ngày 30/ /2019 Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, 

toàn diện GDĐT; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và 

Nghị quyết s 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình  

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp 

luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, việc chuyển đổi số 

trong ngành giáo dục, công tác phòng chống đại dịch Covid 19, việc dạy thêm học thêm 

của nhà trường; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cải cách 

hành chính, thực hiện quy chế dân chủ;... 

Đối với học sinh: Chú trọng các nội dung về công tác phòng chống đại dịch Covid 
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19, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ma 

túy và các tệ nạn xã hội... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp 

luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh. 

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 dạy, giáo dục 

công dân, cán bộ phụ trách công tác TTPBGDPL.  

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” vào trung tuần tháng 11/2021 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 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Chú trọng 

bổ sung, cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử 

của nhà trường. 

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

pháp luật 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL và quản lý công tác 

theo dõi THPL về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ GDĐT.  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SGDĐT ngày 06/01/2021 của Sở 

GDĐT về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đắk Lắk năm 2021 

Chú trọng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo 

viên nhân viên và học sinh; Quản lý dạy thêm, học thêm; Y tế trường học... 

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL và kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

trong lĩnh vực giáo dục tại đơn vị, báo cáo cấp trên theo kế hoạch; 

6. Công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc thực hiện thủ tục 

hành chính 

Niêm yết công khai đầy đủ các 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 phụ huynh học sinh giải quyêt thủ tục hành 

chính theo đúng thời hạn. 

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 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường khen thưởng và đề nghị Sở GDĐT, 

Bộ GDĐT khen thưởng đôi với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 

pháp chế. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Tháng Nội dung triển khai Người thực hiện 

9/2021 - Tuyên truyền các VBPL tháng 9.  

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” dành cho 

học sinh khối THPT, Công tác phòng chống dịch 

Covid 19. 

- Chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện miễn 

giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 116, NĐ81;  

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm Quốc khánh 02/9, 

ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9. 

- Hiệu trưởng 

- GVCN, Đoàn TN, 

Ban pháp chế. 

- Hiệu trưởng 

 

Ban PC, CĐ, ĐTN 
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10/2021 - Kiện toàn ban pháp chế, xây dựng kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ pháp chế năm học 2021 - 2022. 

- Tuyên truyền các VBPL tháng 10 

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biển giáo dục pháp 

luật. Thực hiện “Ngày pháp luật” tại nhà trường.  

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày PNVN 20/10, 

ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành GD 15/10 

- Hiệu trưởng 

 

Ban pháp chế  

- Ban pháp chế. 

 

- Ban PC, CĐ, ĐTN 

11/2021 - Tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại nhà 

trường.  

- Tuyên truyền các VBPL tháng 11; 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày NGVN 20/11 

- Ban pháp chế. 

 

- Ban PC 

- Ban PC, CĐ, ĐTN 

12/2021 - Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống 

HIV/AIDS năm 2021. 

- Tuyên truyền các VBPL tháng 12 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND 

Việt Nam, ngày QP toàn dân 22/12 

- Đoàn TN 

 

- Ban pháp chế. 

- Ban PC, CĐ, ĐTN 

01/2022 - Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp 

luật cho giáo viên và học sinh.  

- Tuyên truyền các VBPL tháng 1/2022 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày HSSV 9/1, Tết 

cổ truyền. 

- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và 

HS 

- Ban pháp chế. 

 

 

 

 

- Thư viện, GV, HS 

 

02/2022 - Tuyên truyền các VBPL tháng 2/2022 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 

03/2. Tổ chức lớp nhận thức về Đoàn  

- Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói 

không với bạo lực học đường” 

- Thực hiện việc tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. 

- Ban pháp chế. 

- CĐ, ĐTN 

 

- Đoàn TN 

 

- Ban PC 

03/2022 - Tuyên truyền các VBPL tháng 3/2022 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

TNCS HCM 26/3. 

- Kiểm tra công tác rà soát VBPL 

- Ban PC, CĐ, ĐTN. 

 

04/2022 - Tuyên truyền các VBPL tháng 4/2022 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4 

- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật. 

- Triển khai các quy chế, quy định về thi TN THPT, 

tuyển sinh ĐH-CĐ. Quán triệt quy chế ĐGXL học sinh. 

- Ban PC, CĐ, ĐTN. 

 

 

 

- Bộ phận chuyên môn 

05/2022 - Tuyên truyền các VBPL tháng 5/2022 

- Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 

01/5, ngày sinh nhật Bác 19/5,  

- Triển khai các VB về tháng Người lao động, Công tác 

AT, VS , LĐ. 

- Phổ biến các văn bản về công tác thi đua, khen 

thưởng; Các hướng dẫn thi TNTHPT. 

- Ban PC, CĐ, ĐTN. 

 

 

 

 

- Ban giám hiệu. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu nhà trường 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 

sự chỉ đạo của cấp trên. 

2. Giao Đoàn thành niên phối hợp với tổ Sử - Địa - GDCD tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại các buổi chào cờ đầu tuần theo kế hoạch đã 

phân công. 

3. Giao Ban pháp chế phối hợp cùng Công đoàn nhà trường xây dựng nội dung 

tuyên truyền quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ Luật tới toàn thể cán bộ 

giáo viên, nhân viên nhà trường tại các buổi họp cơ quan theo kế hoạch. 

4. Tổ Văn phòng chỉ đạo nhân viên thư viện tiếp tục tham mưu xây dựng tủ sách 

pháp luật theo kế hoạch đảm bảo có đủ sách theo quy định. 

5. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể của nhà 

trường trong việc triển khai thực hiện kể hoạch. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường THPT Hai Bà 

Trưng năm học 2021-2022, đề nghị các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và các cá 

nhân liên quan nghiêm túc thực hiện kể hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Sở.(b/c) 

- Lưu: văn thư, tổ PC 
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