UBND TP.CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2527 /SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác
pháp chế năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế; Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021
của ngành giáo dục;
Thực hiện Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về
công tác pháp chế.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ
sở giáo dục trực thuộc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp
chế như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác pháp
chế tại các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và thực hiện tốt các
nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
2. Thực hiện đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật.
3. Thực hiện rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh
vực giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay
thế hoặc bãi bỏ.
4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục năm 2019; các
nghị định quy định chi tiết Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
a) Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế tại Sở Giáo
dục và Đào tạo (Quyết định phân công công chức phụ trách công tác pháp chế);
tại phòng giáo dục và đào tạo (Quyết định phân công công chức phụ trách công
tác pháp chế); tại các cơ sở giáo dục (Quyết định thành lập tổ pháp chế).
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b) Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và
các cơ quan, đơn vị khác tổ chức.
2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
a) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị soạn thảo các văn bản quy phạm pháp
luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND)
thành phố liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- Tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo VBQPPL
do các cơ quan Trung ương và địa phương soạn thảo liên quan đến lĩnh vực giáo
dục và đào tạo.
b) Các phòng giáo dục và đào tạo
- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các VBQPPL khi có sự phân công của
HĐND, UBND cấp huyện;
- Tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo VBQPPL
của các cơ quan khác soạn thảo liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
c) Các cơ sở giáo dục
Tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến của viên chức, người lao
động, học sinh, cha mẹ học sinh đối với dự thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực
giáo dục và đào tạo.
3. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
a) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Sở Tư pháp giúp HĐND, UBND thành phố trong công tác
tự kiểm tra, xử lý VBQPPL liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT do HĐND, UBND
thành phố ban hành; thực hiện tự kiểm tra các văn bản hành chính có chứa quy
phạm pháp luật do Sở ban hành;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND, Sở Tư pháp và các cơ quan,
đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL liên quan đến
lĩnh vực GD&ĐT do HĐND, UBND thành phố ban hành;
- Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy
phạm pháp luật.
b) Các phòng giáo dục và đào tạo
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp HĐND, UBND cấp
huyện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT;
- Thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính do đơn vị ban hành.
c) Các cơ sở giáo dục
Tổ chức tự kiểm tra văn bản hành chính do đơn vị ban hành.
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4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện Đề
án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà
trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 642/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2020.
b) Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về
giáo dục và các quy định pháp luật liên quan phù hợp với từng đối tượng thuộc
phạm vi quản lý của đơn vị; tiếp tục phổ biến Luật Giáo dục năm 2019 và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
c) Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2020 theo Công văn số 2403/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.
d) Tổ chức phát động cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia
các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
đ) Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Lồng ghép hoạt
động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại
khóa và các phong trào thi đua đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới. Tăng cường sự phối hợp
giữa ngành giáo dục và tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển
khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện
pháp luật
Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 742/KHSGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 cảu Sở Giáo dục và Đào tạo về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật năm 2020.
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường
hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến
nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.
Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở
kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên
địa bàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Công này, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo
dục xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị.
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2. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các đơn vị báo cáo về Sở
Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng): kế hoạch công tác pháp chế năm học 20202021 trước ngày 12/11/2020; báo cáo tổng kết công tác pháp chế và báo cáo kết
quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2020-2021 trước ngày
04/6/2021.
Lưu ý: Các kế hoạch, báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào
tạo theo địa chỉ email: nguyenthihoa@cantho.edu.vn.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở theo dõi, tổng hợp,
báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá tiêu chí thi đua lĩnh vực công tác pháp chế
của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ Pháp chế);
- GĐ và các PGĐ;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thắm

