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BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
Thực hiện Công văn số 423/STP-VB&QLXLVPHC ngày 16/4/2021 của Sở Tư pháp
về việc báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính năm 2021 của Bộ Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo kết quả thực
hiện như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu ban hành văn bản, tổ chức thực hiện
- Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có
hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(XLVPHC) trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh1.
- Tiến hành xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình thực hiện pháp luật về
XLVPHC; thông qua đó kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức và cá nhân có liên
quan để các quy định của pháp luật về XLVPHC được thực thi đầy đủ, nghiêm túc; đồng
thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi
hành pháp luật về XLVPHC, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Triển khai thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật
2.1. Công tác triển khai
- Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020, Sở GD&ĐT đã tiến hành 20 cuộc thanh tra,
trong đó thanh tra hành chính 12 cuộc, 08 cuộc thanh tra chuyên ngành; 12 cuộc thanh tra,
kiểm tra chuyên đề.
- Năm 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai
nhiệm vụ năm học 2019-2020, 2020-2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối
với các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Các đơn vị trường học đã cập nhật
các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học
2019-2020, 2020-2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 100% các đơn vị được
- Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 về việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020
về công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo năm 2020; Kế hoạch số 28/KHSGDĐT ngày 10/4/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
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hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020; Công văn số 1072/SGDĐT-TTr ngày
15/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm học 2020 - 2021; ...
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kiểm tra đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19,
đảm bảo an toàn đón người học trở lại trường học tập.
2.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra
- Ưu điểm: Nhìn chung các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt các
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của
ngành để nâng cao chất lượng giáo dục; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên về quy chế chuyên môn, về công tác quản lý tài chính, tài
sản cơ bản đảm bảo theo quy định.
- Hạn chế: Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, một số đơn vị còn bộc lộ một số
hạn chế trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhất là việc mở hồ sơ theo dõi và
hạch toán một số khoản thu, chi tiền phục vụ người học. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày
31/12/2020, Sở GD&ĐT đã ban hành 06 quyết định xử phạt hành chính đối với 06 cá
nhân với tổng số tiền là 40.000.000 đồng (có danh mục chi tiết kèm theo).
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá, nhận xét
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền Luật
Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 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 và các
văn bản hướng dẫn thi hành được Sở GD&ĐT được tiến hành thường xuyên, góp phần
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; củng
cố và giữ vững nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục.
- Sở GD&ĐT thường xuyên đổi mới phương pháp tổ chức thanh tra và đánh giá
trong thanh tra, khắc phục bệnh thành tích. Trong thanh tra đã gắn hoạt động thanh tra
hành chính với thanh tra chuyên ngành đảm bảo tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm,
tích cực thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất; trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra đã có
sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Thanh tra Sở với các phòng thuộc Sở GD&ĐT.
2. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Trên đây là kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm
2020, Sở GD&ĐT báo cáo để Sở Tư pháp tổng hợp gửi UBND tỉnh./.
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