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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 

 

 
Căn cứ Công văn số 56/SGDĐT-TrT  ngày 13/01/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk về việc Triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư 

pháp năm 2022, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch thực hiện 

công tác tư pháp năm 2022 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 cần tập trung thực 

hiện, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức triển khai thực 

hiện đạt kết quả cao nhất công tác tư pháp theo chỉ đạo của các cấp và các nhiệm 

vụ của nhà trường. 

2. Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và hoạt 

động công tác Tư pháp trong nhà trường. 

3. Việc triển khai nhiệm vụ phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, phù hợp 

các điều kiện, nguồn lực được giao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL) của nhà trường; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính 

ngay từ khâu soạn thảo. Tập trung cao cho việc rà soát văn bản QPPL của tỉnh, của 

Sở GD&ĐT, xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý 

hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý. 

1.2. Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản QPPL mới khi có yêu cầu. Tiếp 

tục thực hiện tốt công tác hệ thống hóa văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ theo quy định. 

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp 

luật (PBGDPL); Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” 

của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh. 

1.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức 



PBGDPL trong nhà trường; chủ động triển khai các Luật, Nghị quyết của Trung 

ương, của tỉnh ban hành trong năm 2022 có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh. 

1.5.Lồng ghép PBGDPL vào trong các môn học chính khóa và hoạt động ngoại 

khóa. Tăng cường phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động PBGDPL hưởng ứng 

“Ngày Pháp luật Việt Nam 2022” và các tháng cao điểm hành động vì trẻ em, vì 

môi trường, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, ma túy, HIV/AIDS, ... 

năm 2022. Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong giáo viên và 

học sinh. Nhân rộng các mô hình tốt về PBGDPL trong trường học. 

1.6. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về hoạt động Tư pháp và trợ 

giúp pháp lý; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang 

website của nhà trường; bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp 

luật tại đơn vị. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Kiện toàn tổ chức tư pháp 

 Duy trì Ban tư pháp, cử cán bộ phụ trách tư pháp. 

 Lập kế hoạch PBGDPL theo từng quý. 

2.2. Hoạt động, tổ chức tư pháp 

2.2.1. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

 Làm tốt công tác tham mưu, lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND, 

UBND huyện Lắk liên quan đến lĩnh vực giáo dục THPT. 

 Liên hệ và phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện Lắk tổ chức quán triệt, học 

tập các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương. 

 Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về 

giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp quy. 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng 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. 

 Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo 

đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến 

thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động NGLL. Tổ chức 

thực hiện “Ngày Pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình 

thức khác nhau. 

2.2.2. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật và xử lý vi phạm hành chính 

 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 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. 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý 

việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

2.2.3. Chỉ đạo lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh 

 Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, Đoàn trường tiến 

hành các chương trình tư vấn, giáo dục pháp luật cho học sinh. 

 Bộ môn GDCD lồng ghép các nội dung theo hướng dẫn vào giảng dạy trên 

lớp, ngoại khóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cán bộ phụ trách công tác tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch 

thực hiện công tác Tư pháp năm 2022, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực 

hiện. 

 2. Hiệu trưởng tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, chỉ đạo cán bộ làm công tác tư pháp xây dựng chương trình, 

kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt, theo dõi thực hiện kế hoạch công tác tư 

pháp năm 2022. 

 3. Cán bộ phụ trách tư pháp xây dựng các báo cáo gửi Hiệu trưởng khi có 

công văn yêu cầu. 

             Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022. 

Yêu cầu các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 

 

      Nơi nhận: 

- Sở GDĐT(để báo cáo); 

- Tổ pháp chế (thực hiện); 

- Website; 

- Lưu: VT. 
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