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KẾ HOẠCH
Chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi
thi hành pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang năm 2021
Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Kế hoạch số 4808/KHUBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW
ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số
5409/KH-UBND ngày 13/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi
hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021; Kế hoạch số 5411/KH-UBND
ngày 13/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc
Giang năm 2021; Kế hoạch số 5412/KH-UBND ngày 13/12/2020 về thực hiện công
tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021; các kế
hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang và Hội đồng Phối hợp PBGDPL về công tác
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021…, Sở GD&ĐT Bắc
Giang ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật của ngành
giáo dục và đào tạo năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ
sở theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; từng bước nâng cao hiệu quả
công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
4. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ
chủ yếu đặt ra theo yêu cầu của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021.
5. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học về vị trí, vai
trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật trong chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; phối kết hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường Xã hội trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,

2
người lao động, người học, cha mẹ người học; góp phần xây dựng và hình thành
môi trường giáo dục lành mạnh.
6. Đánh giá thực trạng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi
hành pháp luật; kịp thời tổ chức thực hiện thi hành văn bản quy phạm pháp luật, từng
bước nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo
pháp luật được thi hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý xã hội bằng
pháp luật của Nhà nước.
II. YÊU CẦU

1. Xác định công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật là trách
nhiệm chung, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; triển khai đồng bộ các biện
pháp, hình thức tuyên truyền PBGDPL; nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai công tác phổ
biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật cho các năm sau.
2. Lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, địa bàn theo
hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Kết hợp giáo dục thông qua
các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Phối hợp PBGDPL với
giáo dục đạo đức trong ngành giáo dục; phối hợp các lực lượng làm công tác
PBGDPL trong và ngoài ngành giáo dục.
3. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được
quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư
số 14/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp. Gắn việc thực hiện công tác theo dõi
thi hành pháp luật với chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT.
III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên, người lao động, người học, cha mẹ người học trong công tác phổ biến,
giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về
giáo dục đến các đối tượng liên quan.
2. Tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật và
các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công
tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật trong toàn ngành.
3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL thông qua “Ngày pháp
luật” (ngày 09/11) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập
trung PBGDPL trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT; tổ chức thi tìm hiểu pháp
luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án
“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 2021” theo Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.
5. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL và theo
dõi thi hành pháp luật tại Sở, các phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trên địa bàn
tỉnh; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục,
ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác
PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật.
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6. Năm 2021, tập trung tuyên truyền, phổ biến và theo dõi thi hành những văn bản
pháp luật có có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học.
(Danh mục các văn bản pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến trong năm 2021).
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL và theo dõi thi hành
pháp luật
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/TT-BTP; Kế
hoạch số 2457/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình
PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của
Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI 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 (Nghị quyết
số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết
định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế
hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày
08/8/2014 của Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại
các cơ sở giáo dục, đào tạo.
2. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi
hành pháp luật
- Các cơ quan quản lý giáo dục tiến hành rà soát, bổ sung các thành viên làm
công tác tuyên truyền, phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật.
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở
GD&ĐT tiến hành rà soát, bổ sung các thành viên được giao nhiệm vụ làm công tác
tuyên truyền, phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác phổ biến,
giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật
a) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ
giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Pháp luật: Phòng Giáo dục
Trung học-Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục Tiểu học thực hiện; thời gian
hoàn thành xong trước tháng 9/2021.
b) Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của ngành giáo dục, tổ chức
tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật: Bộ phận Pháp chế thuộc Thanh tra Sở
chủ trì phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng thực hiện; thời gian hoàn thành trong
tháng 10/2021.
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4. Bổ sung tài liệu, thiết bị
a) Xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học
theo theo quy định tại Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ
GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong
trường mầm non, phổ thông: Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Phòng
Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục
Thường xuyên thực hiện trong năm 2021.
b) Tiếp tục bổ sung mua sắm các loại sách pháp luật và tài liệu pháp lý, các tập
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung, kiện toàn tủ sách pháp luật
trong thư viện các đơn vị, trường học theo quy định của Bộ GD&ĐT: Bộ phận Pháp
chế thuộc Thanh tra Sở thực hiện (thời gian hoàn thành trước tháng 5/2021).
5. Nâng cao chất lượng PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật
a) Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật trên các
phương tiện thông tin đại chúng và tập san của ngành: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp
với Phòng Chính trị, tư tưởng và các cơ quan Báo, Đài, các tạp chí trong và ngoài
ngành thực hiện.
b) Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục và tăng cường dung lượng
thông tin PBGDPL trên Website của Sở: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Bộ phận
Pháp chế thuộc Thanh tra Sở thực hiện.
c) Khảo sát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngoại khóa
cho học sinh, học viên, sinh viên: Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường
xuyên, Phòng Giáo dục Tiểu học thực hiện.
6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PBGDPL và theo dõi thi hành
pháp luật
a) Tổ chức kiểm tra theo phân công của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh: Bộ phận Pháp chế thuộc Thanh tra Sở thực hiện.
b) Kiểm tra công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật tại một số phòng
GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT...trên địa bàn tỉnh: Thanh tra Sở chủ trì
phối hợp với Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục
Trung học - Giáo dục Thường xuyên; thời gian thực hiện trong học kỳ II năm học
2020 - 2021 và học kỳ I năm học 2021 - 2022.
V. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PBGDPL VÀ THEO DÕI THI HÀNH
PHÁP LUẬT

1. Đối với Sở GD&ĐT
- Tổ chức quán triệt công tác PBGDPL và đánh giá việc theo dõi thi hành pháp
luật trọng tâm trong hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ
năm học 2021 - 2022: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với bộ phận Pháp chế thuộc
Thanh tra Sở để thực hiện.
- Chỉ đạo thực hiện PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật qua các hội nghị
tập huấn, hội nghị giao ban để giới thiệu văn bản pháp luật mới, đây là hình thức cơ
bản và được tổ chức thường xuyên.

5
- PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tiếp tục phối hợp
tuyên truyền với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, Sở Tư pháp,
Tỉnh đoàn Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang… chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công
tác PBGDPL.
- PBGDPL trên website của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT cập nhật thường xuyên
các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh...vv; thông qua các bài viết tìm hiểu về pháp luật và phát
hành tập san của ngành; thông qua tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Chỉ đạo thực hiện PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật thông qua tủ sách
pháp luật, ngăn sách pháp luật trong thư viện các đơn vị, trường học; từ cơ quan Sở,
các đơn vị trực thuộc Sở cho tới các nhà trường thuộc mọi bậc học; khai thác triệt để
hiệu quả nguồn tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn và nhu cầu tìm hiểu pháp
luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học...vv.
2. Đối với phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
- Tổ chức quán triệt PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật, trọng tâm trong
hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; các
trường trực thuộc phòng GD&ĐT tổ chức quán triệt trong dịp hè và trọng tâm trong
buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022.
- Chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc tổ chức PBGDPL và theo dõi thi hành
pháp luật; được lồng ghép vào các tiết học chính khóa trong môn học Đạo đức ở bậc học tiểu
học, môn Giáo dục công dân ở bậc học trung học cơ sở, trung học phổ ...; thông qua các hoạt
động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, chào cờ đầu tuần ...vv.
3. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT tổ chức quán triệt PBGDPL và
theo dõi thi hành pháp luật trong dịp hè năm 2021 và trọng tâm trong buổi lễ khai giảng
năm học 2021-2022.
- Triển khai, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
PBGDPL, sử dụng phần mềm trong soạn giảng giáo án điện tử để phổ biến các văn
bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người học, lồng ghép vào các tiết học chính khóa
ở các môn học, đặc biệt các môn học Giáo dục công dân, Địa lý, Sinh học; và thông
qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, chào cờ đầu tuần.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm triển khai
a) Trách nhiệm của phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị,
trường học trực thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể trên
cơ sở Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành
pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang năm 2021, các văn bản quy định về
PBGDPL và Kế hoạch PBGDPL của địa phương (xây dựng kế hoạch có thể lồng ghép
trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học), trong đó chú ý việc kiện toàn Hội đồng
(Ban) phối hợp công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; cử cán bộ phụ trách
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công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; bố trí kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật.
- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thuộc Phòng quản lý, tổ chức
tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các
phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo...
b) Trách nhiệm của các phòng thuộc Sở
Chủ động triển khai công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật theo chức
năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này; chủ động lồng ghép
công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật với công tác chuyên môn của phòng.
2. Kinh phí thực hiện
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở
trên địa bàn tỉnh bố trí đủ kinh phí cho công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp
luật (ngân sách chi cho giáo dục), đối với các trường ngoài công lập, kinh phí được
trích từ nguồn học phí; tăng cường khai thác kinh phí từ các nguồn khác như các dự
án, đề án, chương trình, mục tiêu để phục vụ công tác PBGDPL và theo dõi thi hành
pháp luật.
- Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở và các
phòng liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và theo dõi
thi hành pháp luật của Sở GD&ĐT năm 2021.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả
triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật lồng ghép
trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Cuối kỳ I (trước ngày 10/01), cuối năm
học (trước ngày 05/6). Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT bằng thư điện tử theo địa chỉ
Email: thanhtraso@bacgiang.edu.vn.
Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và theo
dõi thi hành pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang năm 2021, Sở
GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực
thuộc Sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai có gì vướng mắc,
báo cáo về Sở (qua Thanh tra Sở) để kịp thời giải quyết.
Sở GD&ĐT đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch
phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật cho các thành viên và phối hợp thực
hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Vụ Pháp chế- Bộ GD&ĐT (để b/c);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Tư pháp (để b/c);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để chỉ đạo t/h);
- CĐ Giáo dục tỉnh (để phối hợp t/h);
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT (để t/h);
- TP GD&ĐT các huyện, TP (để t/h);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (để t/h);
- Lưu: VT, TTr.

Nguyễn Văn Thêm
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Phục lục
Một số văn bản pháp luật trọng tâm
cần tuyên truyền phổ biến trong năm 2021
PHẦN 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC
1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.
2. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định lộ
trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở.
3. Nghị định số 105/2020 ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách
phát triển giáo dục mầm non.
4. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ Quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
5. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Quy định về tổ
chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
6. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
7. Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT hướng
dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
8. Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.
9. Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học
cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
10. Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT quy
định Phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
11. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học
sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
của Bộ GD&ĐT.
12. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
13. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành Điều lệ trường tiểu học.
14. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
15. Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT quy
định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở
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GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên.
16. Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
17. Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
18. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ GD&ĐT quy
định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ
sở giáo dục thường xuyên.
19. Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy
định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
20. Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối
với trường mầm non.
21. Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009
của Bộ GD&ĐT.
22. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
23. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
24. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT
ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục
mầm non.
25. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ GD&ĐT
về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày
14/5/2015 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường
mầm non.
26. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013
của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy
thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
27. Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT Hướng
dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.
28. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định về dạy thêm, học thêm.
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29. Thông tư số 13/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường
THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.
30. Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
31. Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban
hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
32. Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT quy
định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.
33. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số
15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT.
34. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
35. Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc
công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số
17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy
thêm, học thêm.
36. Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Bắc
Giang ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
37. Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Bắc
Giang ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ
chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thay thế Quyết định
số 253/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.
38. Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc
Giang Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động
giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công
lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021.
39. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Bắc
Giang Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ
hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường
xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
40. Các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang về giáo dục và đào
tạo; các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Giang trong năm học 2020-2021 và
2021-2022.
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PHẦN 2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa
XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
2. Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công dân năm
2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH 13 ngày 20/6/2012.
7. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
8. Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
9. Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
10. Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015.
11. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
12. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.
14. Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.
15. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
16. Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
17. Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
18. Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
19. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Ghi chú:
- Các đơn vị, trường học (từng bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng) căn cứ chức năng, nhiệm
vụ để lựa chọn các văn bản phù hợp phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL trong
đơn vị.
- Để cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới do Bộ GD&ĐT ban hành có
thể truy cập địa chỉ: http://vanban.moet.gov.vn

