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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016
Căn cứ công văn số 1541/Sở GD&ĐT-TTr ngày 15 tháng 9 năm 2016 của
Sở GD&ĐT Khánh Hòa V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế
năm học 2016-2017;
Trường THPT Khánh Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp
chế năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế
trong nhà trường, bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng
quy định của pháp luật.
- Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân cấp trung học
phổ thông. Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa phổ biến kịp thời những nội
dung cơ bản của các Luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật cần
thiết khác đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
- Phối hợp công tác giáo dục pháp luật với việc theo dõi thực hiện pháp
luật, giáo dục kỹ năng sống phòng tránh tai nạn thương tích, chống bạo lực học
đường; đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
2. Yêu cầu
- Xây dựng , kiện tòan về đội ngũ nhà giáo và bảo đảm đủ điều kiện cơ
sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác dạy - học kiến thức pháp luật và hoạt
động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở nhà trường.
- Tổ chức giảng dạy, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng khối lớp; lựa
chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lý luận và thực
tiễn, học đi đôi với hành. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa;
tích hợp nội dung giáo dục văn hóa với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật.
- Tăng cường trách nhiệm quản lý kiểm tra, đôn đốc, tư vấn pháp lý và xử
lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong nhà trường. Phối hợp với lực lượng
làm công tác giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành để phổ biến, triển khai
thực hiện pháp luật đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác xây dựng pháp luật
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Tổ chức thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có
thẩm quyền giao. Đồng thời thẩm định văn bản qui phạm trước khi trình thủ
trưởng đơn vị ký ban hành.
Tham gia đóng góp xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các
bộ, ngành trung ương hoặc các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện lấy ý kiến.
2. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát hệ thống hóa các văn bản quy
phạm pháp luật
Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;
sao chép, phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
trong đơn vị.
Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh
vực giáo dục và đào tạo tại đơn vị.
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo
kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những
quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù
hợp, báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp
luật năm 2016-2017, trong đó tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo
dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
29-NQ/TW; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. và các văn bản hướng dẫn
mới của các cấp.
Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; 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 lớn của ngành năm học 2016-2017.Nâng cao chất
lượng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân; triển khai thực hiện các hoạt động
ngoại khóa phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị.
Tiếp tục hướng dẫn phổ biến các Luật mới ban hành, như: Luật xử lý vi
phạm hành chính, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ luật lao động (sửa đổi),
Luật Công đoàn. Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến một số Luật cần thiết khác như:
Luật giáo dục, Luật bảo hiểm, Luật thư viện, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật
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giao thông đường bộ, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá...; Chiến lược phát triển
giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp
luật và xử lý vi phạm hành chính
Lồng ghép trong các cuộc kiểm tra nội bộ để kiểm tra công tác tuyên
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các Luật mới ban hành;
kết quả thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và
Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý,
điều hành do đơn vị ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày
19/01/2011 của Bộ Nội vụ.
Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và đánh
giá kết quả thực hiện pháp luật trong đơn vị; định kỳ gửi báo cáo về Sở Giáo dục
và Đào tạo theo qui định.
5. Về công tác bồi thường của Nhà nước
Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giải quyết bồi thường thuộc trách
nhiệm của đơn vị theo qui định Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; niêm yết công
khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận; xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy
định hành chính của tổ chức, cá nhân; giải quyết thủ tục hành chính đúng thời
hạn.
7. Về công tác thi đua khẹn thưởng
Hàng năm trường đề nghị khen thưởng kịp thời đối với cán bộ làm công
tác pháp chế trường học, nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc hiệu quả.
III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của đơn vị;
xây dựng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại đơn vị. Bố trí,
sắp xếp giáo viên đúng chuyên môn và được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để
giảng dạy môn Giáo dục công dân.
2. 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.
3. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của
nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức
các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên
truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn
pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt
chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền,phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.
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4. Tăng cường hiệu quả trang website của trường; thường xuyên đăng tải,
cập nhật lên trang website những thông tin, văn bản về công tác pháp chế, các
hoạt động về công tác pháp chế và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo
dục.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng:
-Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác
pháp chế. Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác
pháp chế của CBGV, NV.
2. Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn TN, tổ chuyên môn:
-Triển khai kịp thời Kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các
thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt
động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công
tác truyên truyền phổ biến pháp luật của nhà trường.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới lãnh đạo nhà trường về thực hiện
nhiệm vụ pháp chế của tổ chuyên môn, đoàn thể theo kế hoạch.
Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo công tác pháp chế nhà trường
nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của nhà trường về Sở
GD&ĐT theo qui định./.
Nơi nhận:
-Thanh tra SGD&ĐT (b/c);
-Các PHT, TCM, GVCN(để thực hiện);
-CB, CC, VC đơn vị (để thực hiện);
-Lưu: VT, CBPC, HT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Hữu Phước
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo kế hoạch số …. /KH-THPTKS ngày 20 /9/2016 của trường THPT
Khánh Sơn).

Tháng/năm

Bộ phận/người
thực hiện
- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ - Hiệu trưởng, GV
biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phụ trách pháp
năm học 2016-2017.
chế,
GV
dạy
GDCD
* Phổ biến GDPL:
- Luật Cán bộ, công chức
Nội dung thực hiện

- Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên
chức và trách nhiệm Bồi thường, hoàn trả
của viên chức.

- Hiệu trưởng, GV
GDCD

- Chỉ số 40/2004/CT-BGD&ĐT ngày 21
HT triển khai lồng
tháng 12 năm 2004 của bộ trưởng bộ giáo
ghép cuộc họp cơ
dục và đào tạo về tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của quan
ngành giáo dục.
Tháng
09/2016

- Bổ sung tủ sách pháp luật trong nhà trường
Phổ biến các văn bản:

-KT và TV

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư
số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Hiệu trưởng triển
khai lồng ghép
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
cuộc họp cơ quan
- Luật giáo dục.
- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học
2020 – 2021;
-Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày
09/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về Hiệu trưởng
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quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo
dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề
học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường
xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học
2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16
tháng 5 năm 2012 ban hành quy định dạy
thêm học thêm.
Nội dung thực hiện

Hiệu trưởng

Bộ phận/người
thực hiện

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
gồm:
- Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên
chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức áp dụng hình thức kỷ luật.

- Quyết định về việc ban hành "quy chế

Tháng
10/2016

thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà Hiệu trưởng; triển
trường"
khai lồng ghép họp
- Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW; Nghị cơ quan
quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày
28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày
07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở
của hệ thống giáo dục quốc dân

Hiệu trưởng

- Luật thi đua khen thưởng và Quy chế khen CTCĐ-TTCM
thưởng do Sở GD&ĐT hướng dẫn .
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Nội dung thực hiện

Bộ phận/người
thực hiện

- Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh
-Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều
của nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 Hiệu trưởng
Tháng11/2016 tháng 4 năm 2005 của chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giáo dục

- Tuyên truyền về Nghị định 103/2007/NĐCP Quy định trách nhiệm trong việc thực
hành tiết kiệm chống lãng phí và Nghị định Chủ tịch công
106/2006/NĐ-CP Quy định trách nhiệm đoàn.
người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra
tham nhũng.
-Cập nhật Luật phòng, chống tác hại thuốc lá -Lăng Trọng Thìn
GV-GDCD
- Tuyên truyền về Luật công đoàn, Luật bảo CĐ, KT.
hiểm

Tháng
12/2016

- Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, công
văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ
Giáo dục- Đào tạo
+ Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và
Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD
đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn.

Hiệu trưởng và CT
công đoàn; các
PHT, TTCM.

- Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm
non và giáo viên phổ thông công lập ban
hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV
ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ;
công văn số 3040/BGD & ĐT-TCCB ngày
17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh
giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên
phổ thông công lập”;
Tháng 2/2017 Cập nhật Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Lăng Trọng Thìn
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(GV dạy GDCD)
Phổ biến Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Lăng Trọng Thìn
(GV dạy GDCD)
Cập nhật Luật phòng, chống tác hại thuốc lá Lăng Trọng Thìn
Tháng 3/2017
(GV dạy GDCD)
Phổ biến Qui chế thi THPT quốc gia năm Hiệu trưởng
Tháng 4/2017
2017. Và các văn bản thi đua khen thưởng
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