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  BÁO CÁO

 Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Thực hiện Công văn số 1086/STP-VBQPPL ngày 17/11/2022 của Sở Tư pháp

về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật, Sở

GD&ĐT tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả như sau (số liệu từ 16/11/2021 đến
15/11/2022).

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về chỉ đạo, điều hành

Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch số 147/KH-SGD&ĐT ngày 14/9/2021 về việc
Triển khai công tác pháp chế năm học 2021-2022; Kế hoạch số 192/KH-SGD&ĐT
ngày 14/10/2022 về Triển khai công tác pháp chế năm học 2022-2023; Kế hoạch số

14/KH-SGD&ĐT ngày 28/02/2022 về việc quản lý, theo dõi thi hành pháp luật năm
2022 của Sở GD&ĐT. Theo đó đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng

GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn
bản QPPL, công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL với mục đích rà soát, tham
mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể,
không khả thi, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Về lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL

Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 101/SGD&ĐT-KHTH ngày 20/01/2021 về

việc đăng ký danh mục nội dung trình các kỳ họp HĐND năm 2021, văn bản số

118/SGD&ĐT-KHTH ngày 21/01/2022 về việc đề nghị xây dựng văn bản QPPL năm
2022 gửi Sở Tư pháp thẩm định.

2.2. Về xây dựng, ban hành văn bản

Đã phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản QPPL
liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn. Các văn bản QPPL luật do Sở GD&ĐT
tham mưu cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất
lượng văn bản ngày càng tốt hơn, có tính khả thi. Từ ngày 16/11/2021 đến 15/11/2022,
đã tham mưu ban hành 05 Nghị quyết (Số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Về việc
ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục MN, phổ thông công lập chương
trình đại trà năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 08/2022/NQ-HĐND
ngày 15/7/2022 Về việc quy định về nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham
gia các kỳ thi, hội thi đối với GDPT; hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú, học sinh có

hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lào

Cai; số  09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Về việc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các

xã  khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới năm học 2022-2023 trên địa bàn

tỉnh Lào Cai; số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh
nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi TN THPT năm 2022;
số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Về việc quy định khoản thu, mức thu và cơ chế
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quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối các cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai).

2.3. Công tác kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT ban hành kế

hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Kế hoạch số 187/KH-SGD&ĐT ngày

24/12/2021 về việc kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL năm 2022). Trong đó, giao
Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng của Sở tổ chức rà soát, các văn bản quy
phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành (13 văn bản còn hiệu lực đến ngày

15/11/2022 thuộc lĩnh vực giáo dục). Công tác kiểm tra, rà soát được tiến hành thường
xuyên, đúng tiến độ, đảm bảo theo đúng quy định; tổ chức tự kiểm tra văn bản hành

chính do Sở GD&ĐT ban hành có chứa quy phạm pháp luật. 

2.4. Đánh giá chung về việc cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành đã tác động tích cực đến mọi mặt
của đời sống xã hội, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo

dục và đào tạo tại địa phương.

3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chủ

trương, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước
về công tác pháp chế nói chung và công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản QPPL
nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng theo quy định tại Nghị định 55 (chưa
thành lập được phòng pháp chế riêng theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị

định số 55; cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu công tác pháp chế chưa có trình độ

chuyên môn cử nhân Luật theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định
số 55), dẫn đến việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL đã được  tổ chức nhưng chất
lượng, hiệu quả thấp;  Lãnh đạo, chuyên viên được giao nhiệm vụ này được lấy từ các

phòng chuyên môn chủ trì việc tham mưu văn bản QPPL nên chưa có trình độ chuyên

môn nghiệp vụ chuyên sâu về Luật và kinh nghiệm thực tiễn. Chính vì vậy việc kiểm
tra, rà soát văn bản QPPL ít phát hiện được nội dung chưa phù hợp hay văn bản trái

luật.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đề nghị Sở Tư pháp tập huấn kỹ quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn
bản QPPL theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính

phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị

định số 34. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng
các quy định của pháp luật năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai./.

  Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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