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KẾ HOẠCH
Theo dõi thi hành pháp luật của ngành Giáo dục năm 2020
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về
theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày
19/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi
hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày
18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
81/2013/NĐ-CP; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh về việc theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020;
Kế hoạch số 332/KH-SGDĐT ngày 05/02/2020 của Sở GDĐT về việc theo dõi
thi hành pháp luật của ngành Giáo dục năm 2020.
Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
(THPL) ngành Giáo dục huyện An Phú, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình THPL theo
quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP
ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định
số 59/2012/NĐ-CP.
- Thu thập, phân loại, xử lý thông tin chính xác, kịp thời, cần thiết liên quan
đến lĩnh vực GDĐT nhằm tạo cơ sở đánh giá chính xác tình hình thực thi pháp
luật.
- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, ngành Tư pháp và các cơ
quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác theo dõi THPL; kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc THPL, đề
xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả THPL và đề xuất, kiến
nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình
hình THPL.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung và hình thức theo dõi THPL được
quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.
- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình THPL được thực hiện thường xuyên,
toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

- Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng GDĐT và các đơn vị
trực thuộc; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các
tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình THPL.
- Triển khai đồng bộ kế hoạch trong toàn ngành GDĐT huyện, xác định
trách nhiệm của các cá nhân, tập thể một cách rõ ràng, công khai, minh bạch.
II. NỘI DUNG CẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ
Các nội dung cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương 2
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó chú trọng, xem xét đánh giá:
1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật trong
lĩnh vực GDĐT để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định
chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực GDĐT để kịp thời đề xuất,
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành thủ tục hành chính mới, đảm
bảo không gây khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức và cá nhân.
3. Tình hình THPL, áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực GDĐT trên
địa bàn huyện hiện nay.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình THPL
1.1. Nội dung thực hiện
- Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình THPL được đăng
tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân
cung cấp trong lĩnh vực GDĐT. Việc tổng hợp thông tin về tình hình THPL thực
hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cụ thể như sau:
+ Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Liệt kê số lượng, hình thức và
tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng,
hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng
văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;
+ Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực
trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật
chất bảo đảm cho THPL;
+ Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của
cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;
+ Tình hình theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; rà soát các văn bản
quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện quy định
không khả thi, không phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
- Việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình THPL thực hiện theo Điều
7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.
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1.2. Đơn vị thực hiện: Bộ phận Tổng hợp (Mục a); bộ phận Ngoài giờ (Mục
b); bộ phận Tổ chức cán bộ, bộ phận Kế toán, các bộ phận chuyên môn (Mục c);
bộ phận Kiểm tra (Mục d).
1.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.
2. Theo dõi, đánh giá chung tình hình THPL
2.1. Nội dung thực hiện
a) Tổ chức kiểm tra về tình hình THPL
- Bộ phận Kiểm tra phối hợp với các bộ phận khác của Phòng GDĐT tổ
chức kiểm tra tình hình THPL tại các đơn vị trường học theo kế hoạch, khi có
những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bộ phận Kiểm tra có trách nhiệm xác định đối tượng, phạm vi, nội dung,
thời điểm kiểm tra phù hợp với nhiệm vụ, chức năng được phân công; báo cáo
và xử lý kết quả kiểm tra tình hình THPL.
b) Đối tượng kiểm tra: Các đơn vị trường học trực thuộc.
c) Nội dung kiểm tra
- Tình hình THPL được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông
tư số 14/2014/TT-BTP, đồng thời gắn với kiểm tra thực hiện nội dung trọng tâm
trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật đã được xác định trong kế hoạch năm của UBND huyện và của Sở, Phòng
GDĐT.
- Tình hình thực hiện, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định
các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý tài chính, nhân sự, điều lệ trường
học, chương trình giáo dục, đảm bảo an toàn trường học, công tác thi đua, khen
thưởng,… tại các đơn vị trường học.
2.2. Đơn vị thực hiện: Bộ phận Kiểm tra phối hợp với các bộ phận khác của
Phòng GDĐT.
2.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.
3. Theo dõi, rà soát việc thi hành các văn bản trong lĩnh vực GDĐT
3.1. Nội dung kiểm tra
- Căn cứ yêu cầu về việc thu thập thông tin về tình hình THPL đối với nội
dung trọng tâm trong lĩnh vực GDĐT; Phòng GDĐT sẽ chủ động quyết định tổ
chức hoạt động điều tra, khảo sát (nếu có) theo quy định tại Điều 13 Nghị định
số 59/2013/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.
- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị kịp thời điều chỉnh, bổ
sung, sửa đổi các quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực GDĐT trên địa bàn huyện.
3.2. Đơn vị thực hiện: Bộ phận Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các bộ phận
khác của Phòng GDĐT.
3

3.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.
4. Xây dựng các báo cáo theo dõi THPL về xử lý vi phạm hành chính
4.1. Nội dung thực hiện
- Báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực GDĐT trên địa
bàn huyện; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở GDĐT và UBND huyện,
Phòng Tư pháp.
- Báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp
luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn
những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội; báo cáo về kết quả xử lý các
kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày
31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý
công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình THPL đồng
thời triển khai, hướng dẫn của Phòng Tư pháp (nếu có).
4.2. Đơn vị thực hiện: Bộ phận Tổng hợp chủ trì, phối hợp bộ phận Kiểm
tra và các bộ phận khác của Phòng GDĐT thực hiện báo cáo trong quản lý công
tác THPL về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình THPL theo văn bản
hướng dẫn của Phòng Tư pháp.
4.3. Thời gian báo cáo: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Sở
GDĐT, UBND huyện, Phòng Tư pháp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng GDĐT
1.1. Bộ phận Tổng hợp
- Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL và quản lý công tác theo dõi
THPL về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 ngành Giáo dục huyện.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong toàn ngành
Giáo dục năm 2020; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật
mới trong lĩnh vực GDĐT.
- Xây dựng mẫu báo cáo công tác theo dõi THPL cho các đơn vị trường
học trực thuộc.
- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận khác của Phòng GDĐT rà soát văn bản
quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc điều
chỉnh; báo cáo công tác THPL theo quy định tại mục 4, phần III của Kế hoạch
này.
1.2. Bộ phận Kiểm tra
- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người dân về các quy
định hành chính, thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng GDĐT, hộp thư
điện tử, điện thoại và phản ánh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
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- Phối hợp với các bộ phận khác của Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra tình
hình THPL theo nhiệm vụ, chức năng được phân công.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản hướng dẫn thi hành cho các đơn vị trường học trực thuộc.
1.3. Bộ phận Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện – Thiết bị
- Phối hợp với các bộ phận khác của Phòng GDĐT đăng tải trên trang
thông tin điện tử Phòng GDĐT về tình hình THPL ngành GDĐT; cập nhật các
văn bản quy phạm pháp luật mới.
- Trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đến trang thông tin điện
tử Phòng GDĐT.
1.4. Các bộ phận khác của Phòng GDĐT
- Phối hợp với bộ phận Kiểm tra tổ chức kiểm tra công tác THPL tại các
đơn vị trường học trực thuộc; báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL trong
lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Chủ động trong việc theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực chuyên
môn mình phụ trách, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị khó khăn của người
dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.
- Cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh
vực GDĐT thông qua các hội nghị, giao ban định kỳ với các đơn vị trường học
trực thuộc để lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức và cá
nhân có liên quan.
2. Các đơn vị trường học trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch như hướng dẫn tại
mục II, III của Kế hoạch này.
- Tổ chức thực hiện việc THPL năm 2020 thuộc phạm vi, lĩnh vực hoạt
động tại đơn vị.
- Báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL gửi về Phòng GDĐT (qua bộ
phận Tổng hợp) trước ngày 31/8/2020.
Trên đây là Kế hoạch theo dõi THPL năm 2020, Phòng GDĐT yêu cầu các
trường trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực./.
Nơi nhận:
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TH.
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ký bởi: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
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