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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

LIÊN CHIỂU 

 

Số:          /KH-TTHPTLC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày    tháng 02 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-SGDĐT ngày 17/02/2022 của Sở GDĐT 

thành phố về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022; 

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính nói riêng trong ngành giáo dục. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác pháp chế trong nhà trường. 

Đảm bảo các nội dung giáo dục đúng theo qui định của pháp luật. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGVNV và 

học sinh toàn trường, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng các qui 

định của pháp luật, tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 

qui định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị 

định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

- 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. 

 II. NHIỆM VỤ 

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

 - Nhà trường xây dựng kế hoạch, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Thời 

gian thực hiện: tháng 02 năm 2022. 

 - Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 
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 + Phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về công tác theo dõi tình hình vi 

phạm pháp luật đến CBGVNV và học sinh trong toàn trường. Theo dõi, đánh giá 

tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị. 

 + Hướng dẫn, đôn đốc tổ pháp chế trong thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật tại đơn vị. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

 2. Các hoạt động quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

- Theo dõi, rà soát việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp 

với thực tiễn hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn: Thực hiện thường xuyên. 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

xử lý vi phạm hành chính. 

- Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến xử lý vi phạm 

hành chính do các bộ, ngành gửi lấy ý kiến: Thực hiện khi có yêu cầu của các cấp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

- Hiệu trưởng lập kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, triển khai 

đến CBGVNV và học sinh theo dõi thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện ở đơn vị, đưa vào tiêu chí xét thi đua trong năm học. 

- Tổ Sử - Địa - Công dân được phân công theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2022 của đơn vị. 

- Tổ trưởng công đoàn các tổ theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định 

của pháp luật đối với các thành viên trong tổ, có phản ánh kịp thời với lãnh đạo 

trường. 

- GVCN, Đoàn Thanh niên thường xuyên quan tâm và theo dõi việc thực hiện 

pháp luật của các em học sinh (thực hiện luật giao thông, chống bạo lực học đường, 

PCCC, thực hành tiết kiệm…) và có báo cáo cụ thể. 

2. Chế độ báo cáo 

Báo cáo theo đúng yêu cầu của Sở GDĐT thành phố, đúng thời gian qui định: 

Phó hiệu trưởng 1 phụ trách báo cáo. 

  

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022. Yêu cầu CBGVNV, học sinh và các bộ phận liên quan 

nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận:         
- Văn phòng Sở GDĐT (báo cáo); 

- Ban giám hiệu (theo dõi); 

- Tổ trưởng, trưởng các đoàn thể; 

- Website; 

- Lưu:VT, PHT1. 

      

    

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh 
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