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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch pháp chế năm học 2021 - 2022
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 06/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế;
Căn cứ Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Bắc
Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
GD&ĐT tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022 của Thanh tra Sở
GD&ĐT được ban hành theo Kế hoạch số 39/KH-TTr ngày 06/9/2021.
Điều 2. Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế
hoạch pháp chế năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, trưởng các phòng thuộc Sở
GD&ĐT, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT và
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h)
- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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