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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ
NĂM HỌC 2017-2018 TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT
- Căn cứ Công văn số 4424/BGDĐT-PC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo
dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế”;
Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học
2017– 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao
động và người học trong toàn trường; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về
giáo dục.
- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của
ngành giáo dục năm học 2017-2018 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai
đoạn 2017-2020.
- Bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, đảm bảo thực hiện tốt
nhiệm vụ Pháp chế năm học 2017-2018.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Phòng Thanh tra – Pháp chế chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan
trong Nhà trường tiến hành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác Pháp chế trong
năm học 2017-2018.
1. Về kiện toàn tổ chức pháp chế

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế theo Công văn
số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tổ
chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.
- Cử cán bộ làm công tác Pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày
02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi
dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo
dục.
2. Hoạt động pháp chế
a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(sau đây xin viết tắt là PBGDPL) năm học 2017 – 2018;
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- Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền pháp
luật do cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, yêu cầu.
b) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Kế
hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục ban hành kèm
theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Kế hoạch 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 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Trong đó, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu
năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 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. Tập trung tuyên truyền,
phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định
pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên
chức, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 1501 tại nhà trường, kết hợp giáo dục pháp
luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; 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. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo
dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo
dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục 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 phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo
để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính
khóa; tăng cường nội dung PBGDPL trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động
ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy
tại nhà trường, tổ chức tốt “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” tại Nhà trường và
tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh phát
động;
- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục
pháp luật cho đội ngũ giảng viên môn pháp luật, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục
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và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc
phạm vi quản lý của Nhà trường;
- Bổ sung, nâng cao chất lượng Tủ sách pháp luật, Bảng tin pháp luật và các phương
tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL;
- Tận dụng tốt cổng thông tin về tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại website của
nhà trường.
c) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện
pháp luật
- Phòng Thanh tra – Pháp chế tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Trường và xây
dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ
GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 571/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2017.
- 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 và kỷ luật, kỷ cương lao động để kịp thời phát
hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp
luật;
- Các phòng, khoa chuyên môn tổ chức thực hiện tự kiểm tra, xử lý việc chấp hành
pháp luật về giáo dục, nội quy, quy chế và kỷ luật, kỷ cương của nhà trường của cán bộ,
giảng viên trực thuộc, có báo cáo gửi về phòng Thanh tra – Pháp chế theo địa chỉ email:
phongttra@cdspdalat.edu.vn.
- Phòng Thanh tra – Pháp chế thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc tình hình thi
hành pháp luật của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trong nhà trường, xây
dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện
pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gửi Cơ quan quản lý cấp trên.
3. Nhiệm vụ cụ thể
STT
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Nội dung
Xây dựng và triển khai kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ
Pháp chế năm học 20172018.
Thực hiện phổ biến các Luật
liên quan đến cán bộ, giảng
viên, nhân viên và sinh viên
trong nhà trường. Kiểm tra,
giám sát việc thực hiện quy
chế, quy định của nhà nước,
nhà trường đối với cán bộ,
giảng viên, người lao động
và sinh viên.
Hình thức:
- Đối với Sinh viên: thông

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Tháng 9 năm
2017

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

Trong năm học
2017-2018

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

Đơn vị phối hợp

Phòng TCCBCTSV
Công đoàn, Hội
sinh viên, Đoàn
trường
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qua tuần sinh hoạt công dân
đầu khóa và cuối khóa.
- Đối với cán bộ, giảng viên,
nhân viên: thông qua Công
đoàn bộ phận, hệ thống văn
bản chỉ đạo của Nhà trường.
- Tuyên truyền trên Website
của Nhà trường.
Tổ chức các hoạt động chào
mừng “Ngày Pháp luật nước
CHXHCN Việt Nam 09/11”.
Tham mưu giúp BGH xây
dựng các văn bản quy phạm
Pháp luật của Nhà trường
Tham mưu cho Ban giám
hiệu góp ý các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan.

Tháng 10 và11
năm 2017

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

Trong năm học
2017-2018

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

Trong năm học
2017-2018

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

Phòng TCCBCTSV, Đoàn
trường, HSV

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đơn vị trong trường tổ chức quán triệt kế hoạch thực hiện công tác pháp chế
năm học 2017 – 2018 tại trường CĐSP Đà Lạt và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan;
- Nhà trường đảm bảo đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị cho hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động và sinh
viên của trường CĐSP Đà Lạt;
- Phòng Thanh tra – Pháp chế chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện nhiệm vụ pháp
chế theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Pháp chế năm học 2017-2018 của Trường
CĐSP Đà Lạt, đề nghị các đơn vị trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện Kế hoạch trên./.
Nơi nhận
- Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Sở GD&ĐT Lâm đồng (để b/c);
- Các đơn vị trong nhà trường;
- Lưu TTra.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Tạ Quang Vũ
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