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KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 

 của Sở giáo dục và đào tạo  

   

     Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định 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 và 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 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; 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 và Quyết định 

số 76/QĐ-TTg; 

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng 

thi hành pháp luật. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn 

chế trong việc thi hành pháp luật; đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục và đơn 

vị trực thuộc đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo 

việc tổ chức thi hành pháp luật có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

được quy định 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 
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5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành 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; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 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; gắn việc theo dõi thi hành pháp luật với công tác 

xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 

của các đơn vị thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở GDĐT trong việc triển khai 

thực hiện công việc. Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch. 

- Đảm bảo hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc Sở; 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 thi hành pháp luật. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Sở; phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động tham mưu tổ chức thực hiện theo lĩnh vực được giao. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2023. 

- Sản phẩm: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

2. Lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật  

Xây dựng phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc ổn định giai đoạn năm 2023 – 2025 theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật thông qua 

phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; thông tin được đăng tải 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. 

Việc xử lý thông tin thu thập được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 

số 04/2021/TT-BTP.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Sở; phòng GDĐT các huyện, thị xã, 



3 

 

thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

b) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra, các phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch thanh tra - kiểm tra của Sở GDĐT. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, văn bản xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. 

c) Theo dõi, rà soát việc thi hành các văn bản trong lĩnh vực giáo dục để 

kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc 

chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Sở; phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

d) Xây dựng các báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Thông 

tư số 04/2021/TT-BTP - đề cương báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: báo cáo năm về Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 

12 năm 2023 ((mốc thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01 tháng 12 của năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2023 của Sở giáo dục và đào tạo; hướng dẫn, đôn đốc các 

phòng thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực 

thuộc Sở GDĐT thực hiện kề hoạch này. 

- Theo dõi, tổng hợp xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật 

năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào tạo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

01/12/2023 theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính 

Triển khai thực hiện nội dung tại mục 2, phần II của Kế hoạch này. 

3. Các đơn vị thuộc Sở; phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

- Căn cứ vào các văn bản nêu tại Mục I của Kế hoạch này, trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 
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- Phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra việc thi 

hành pháp luật thuộc lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý. 

- Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trước ngày 15 tháng 

11 năm 2023 về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Văn phòng Sở) hoặc theo 

yêu cầu báo cáo đột xuất để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

 
- VP UBND tỉnh;    

- Sở Tư pháp; 

- đ/c Phó đốc Sở; 

- Các phòng CM,NV Sở; 

- Phòng GDĐT các h,tx,tp; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, AnhBtv. 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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