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V/v hướng dẫn thực hiện công tác
pháp chế năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1888/SGDĐT-VP, ngày 12/10/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 20202021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện công tác pháp chế năm học 2020-2021 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm
2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các nghị định
quy định chi tiết Luật và các VBQPPL ban hành năm 2020 liên quan đến lĩnh vực
giáo dục và đào tạo bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ đơn vị.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập
trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm như vấn đề dạy thêm, học thêm, các
khoản thu đầu năm học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 1, tình
hình thừa thiếu giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học...,.
3. Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với công tác pháp chế của
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/20201.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Trong năm học 2020-2021, ngoài những nhiệm vụ được quy định tại Chỉ thị
số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục; Nghị
quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, của huyện về phát triển giáo dục - đào
tạo; chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và tình hình thực tiễn của huyện. Các
đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tham gia góp ý đầy đủ, có chất lượng đối với các dự thảo VBQPPL liên
quan đến giáo dục do các cơ quan, đơn vị có chức năng soạn thảo theo quy định
của pháp luật về ban hành VBQPPL.
2. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày
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25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục
pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 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; Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục.
3. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về
giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản
lý. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ
biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân,
báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo
giáo viên các bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua
bài giảng một cách hợp lý. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp
luật; tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, ngành Tư pháp và các cơ quan
liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
III. CÔNG TÁC BÁO CÁO:
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên về Phòng Giáo dục
và Đào tạo qua địa chỉ Email: pgddakdoa@gmail.com trước ngày 25/5/2021 để
tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.
Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
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