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KẾ HOẠCH
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 22a/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Sở Giáo dục và Đào
tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trong ngành Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành
pháp luật tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Từ đó, đề ra các giải pháp, kiến nghị để
khắc phục những tồn tại, hạn chế, giúp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật,
đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước bằng pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của
Tỉnh.
2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đa dạng hóa, phát
hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với
từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học); Từ
đó nâng cao nhận thức trong việc thực thi pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình,
sách giáo khoa.
II. YÊU CẦU

1. Thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số
59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc theo dõi thi hành pháp
luật; Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành
giáo dục năm 2020, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/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;
2. 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 trong nhà trường và các
phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2020.

3. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm
và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.
III. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục và các
quy định pháp luật phù hợp 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 đơn vị.
2. 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.
3. 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.
4. Theo dõi, kiểm tra và khảo sát việc thực hiện thi hành pháp luật trong đội ngũ
công chức, người lao động trong đơn vị.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. 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 chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng
thuộc phạm vi quản lý của đơn vị: Luật giáo dục, Quy định về thực hiện dạy thêm, học
thêm, An toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, bạo lực học đường, Văn hóa ứng
xử...
2. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán
bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ
sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật;
3. Nâng cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực thi pháp luật và
theo dõi việc thi hành pháp luật tại đơn vị.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2020 trong toàn ngành;
- Tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo đúng quy định.
2. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực
thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện theo dõi thi hành pháp luật
năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình;
- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của đơn vị gởi về Sở Giáo dục

và Đào tạo trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. /.
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