
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU   

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 01 năm 2023 

   

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác pháp chế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023, Sở Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

55/2011/NĐ- CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

01/2015/TT-BTP) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế giúp Thủ trưởng cơ 

quan Sở triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo; góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ 

pháp luật (chỉ số B1) của tỉnh năm 2023. 

3.Việc triển khai công tác pháp chế tại cơ quan Sở GDĐT phải bám sát 

chương trình công tác của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng văn bản pháp luật 

- Đề xuất, tham mưu và soạn thảo kịp thời các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo để tham mưu UBND tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân ban hành, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT.  

- Tham gia góp ý (đúng thời gian, có chất lượng) đối với dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và của tỉnh gửi lấy ý kiến.  

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị. 
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- Tham gia, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị. 

2. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

- Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Tổ chức tự 

kiểm tra đối với toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành trong năm 2023 có liên 

quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu và Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 

2023 của ngành giáo dục và đào tạo. 

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch công tác rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo. 

+ Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo Kế hoạch 

công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh gửi về Sở Tư pháp; đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp 

luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử 

lý. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.  

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình, kế 

hoạch đã phê duyệt.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. 
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- Đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng báo cáo định kỳ hoặc báo cáo 

theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành 

chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT có 

TTHC. 

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo (phổ biến các Luật, văn bản 

mới ban hành phù hợp với chức năng của đơn vị). 

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn 

vị trực thuộc Sở GDĐT . 

- Tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo 

cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về Sở Tư pháp khi có yêu cầu. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở GDĐT. 

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

pháp luật  

Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra 

chuyên ngành và kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của 

các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện các nội dung theo 

Kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Văn phòng Sở 

6. Công tác bồi thường của Nhà nước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định tại 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017 và văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

Thời gian thực hiện: năm 2023.  

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở GDĐT. 

7. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình, kế hoạch hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 

2022. 

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 

Thời gian thực hiện: năm 2023. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT. 

8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

Tham mưu ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý ở địa phương và khi tham gia tố tụng để bảo 

vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị 

các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, 

quy chế của cơ quan, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: năm 2023. 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở GDĐT. 

9. Công tác thi đua khen thưởng 

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát động các phong trào thi đua về công 

tác pháp chế và được lồng ghép chung trong các hoạt động tại cơ quan Sở. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023 theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

10. Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế 

Cử công chức kiêm nhiệm công tác pháp chế tại Sở GDĐT tham dự các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.  

Thời gian thực hiện: Năm 2023 theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Văn phòng Sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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- Trên cơ sở Kế hoạch công tác pháp chế của ngành giáo dục và đào tạo 

năm 2023, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT, căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.   

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2023 về Văn phòng 

Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư Pháp) trước ngày 

15/12/2023 hoặc theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của ngành giáo dục và 

đào tạo năm 2023; đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT 

tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;    

- Sở Tư pháp; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng CM,NV Sở; 

-  Website Sở; 

- Lưu VT, AnhBtv. 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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