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KẾ HOẠCH 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

 

 

Thực hiện công văn số 07/ KH-SGDĐT ngày 09/02/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2022 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch 

số 07/KH-SGDĐT ngày 09/02/2022 của Sở GDĐT Đắk Lắk. 

- Đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của nhà 

trường, từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm lợi 

ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, 

liên tục, đồng bộ trong phạm vi toàn trường. 

- Theo dõi thi hành pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể trách 

nhiệm cho từng cá nhân, tập thể một cách rõ ràng, công khai, minh bạch. 

II. NỘI DUNG CẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 

Các nội dung cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012, trong đó chú trọng xem xét đánh giá: 

1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định 

chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để kịp thời đề 

xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành thủ tục hành chính mới, đảm 

bảo không gây khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức 

và cá nhân. 

3. Tình hình thi hành pháp luật, áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo trong nhà trường. 



III. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

Thực hiện việc thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân 

cung cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc tổng hợp thông tin về tình hình thi 

hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cụ thể 

như sau: 

- Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Liệt kê số lượng, hình thức và tên 

văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, hình thức và 

tên văn bản ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống 

nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao. 

- Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng 

về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm 

cho thi hành pháp luật. 

- Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan 

nhà nước và người có thẩm quyền. 

- Tình hình theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật. 

- Việc tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo 

Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.  

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật hoặc khi có khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực 

hiện. 

- Hiệu trưởng, các đoàn thể và trưởng các bộ phận có trách nhiệm thực hiện chức 

năng nhiệm vụ được phân công; xác định đối tượng, phạm vi, nội dung kiểm tra, xử lý. 

- Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật, kết quả, xử lý kịp thời với đầy đủ thông 

tin, tài liệu có liên quan; Giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra. Người có 

thẩm quyền sẽ có kiểm tra xem xét, xác minh và kết luận về những nội dung kiểm tra 

thuộc thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

3. Tồ chức điều tra, khảo sát 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị kịp thời điều chỉnh, bố sung, 

sửa đối các quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

4. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật 

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu cấp trên. 

Thời gian báo cáo: Trước ngày 05/12/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

- Hiệu trưởng lập kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phân công GV 



phụ trách; niêm yết công khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cơ sở và đưa vào tiêu chí xét thi đua 

trong năm học. 

- GV được phân công làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xây dựng 

kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2021 đạt kết quả tốt. 

2. Chế độ báo cáo 

Báo cáo theo đúng yêu cầu của Sở GD& ĐT Đắk Lắk, đúng thời gian qui định 

(Trước ngày 05/12/2022). 

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh trong năm 2022. 
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