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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa
văn bản trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản
trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo
kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản
trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Xây dựng thể chế làm cơ sở để thực hiện công tác tự kiểm tra,
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phạm pháp luật (VBQPPL) trong lĩnh vực
giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch
số 68/KH-SGDĐT ngày 11/01/2019 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống
hóa văn bản trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 để chỉ
đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện công tác tự kiểm tra,
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Nhìn chung, công tác tự kiểm tra, kiểm
tra, rà soát VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ về
trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, hằng năm cán bộ làm nhiệm vụ pháp chế ở Sở được UBND
tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác văn bản góp phần thực
hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý VBQPPL trên địa bàn tỉnh.
2. Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở GDĐT đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền Nghị quyết về mức
học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm
học 2019-2020 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; Sở GDĐT đã xin ý kiến của các Sở, Ngành liên quan, báo cáo thẩm
định của Sở Tư pháp, có Tờ trình và dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh để
trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2019 (Tờ trình số 898/TTr-SGDĐT ngày
27/5/2019 của Sở GDĐT về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ
thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020); ngày 12/7/2019, Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín đã ban hành Nghị
quyết số 29/2019/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ
thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020; Sở GDĐT đã có tờ trình
gửi UBND tỉnh (Tờ trình số 1394/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2019 của Sở GDĐT
về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định về mức học phí đối với giáo
dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020); ngày
01/8/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND
về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam
năm học 2019-2020.
3. Về thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật
Thực hiện các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày
11/01/2019 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực
giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019; qua đó, phát hiện, xử lý kịp thời
những văn bản chưa đảm bảo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng hệ
thống văn bản quản lý nhà nước tại địa phương.
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Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐKTLN ngày 04/6/2019 của Đoàn Kiểm tra
liên ngành tỉnh Hà Nam về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
năm 2019, trong đó có kiểm tra về tình hình ban hành và thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo; việc ban
hành và thực hiện văn bản hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng
được quan tâm, những văn bản này đã góp phần điều chỉnh, phát huy vai trò
quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Những văn
bản này dựa trên các các quy định của pháp luật do các cơ quan Nhà nước ở
Trung ương ban hành; của UBND cấp tỉnh đã góp phần tích cực vào việc phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở
địa phương, bảo vệ và phát huy các quyền tự do, dân chủ của công dân. Văn bản
ban hành đúng về thẩm quyền. Nội dung các văn bản phù hợp với quy định của
pháp luật, nội dung quy định đa phần là phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của
tình hình thực tế địa phương (điển hình là là các văn bản liên quan đến các cơ
chế, chính sách hỗ trợ). Thể thức văn bản phù hợp đúng theo các tiêu chuẩn quy
định: Văn bản hành chính phải được soạn theo đúng thể thức và kỹ thuật trình
bày quy định tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004
của Chính Phủ về công tác văn thư và theo quy định chung tại Thông tư số
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình
bày văn bản hành chính. Công tác quản lý văn bản được quy định thực hiện
thống nhất tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về
công tác văn thư, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của công tác văn thư và Thông tư số 07/2012/TTBNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và
nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
Kết quả tự kiểm tra: Từ ngày 01/01/2019 đến 30/10/2019, Sở GDĐT đã
tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 VBQPPL; tham mưu UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành 16 quyết định, 02 chỉ thị (có phục lục kèm theo); tự kiểm
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tra 100% văn bản do Sở GDĐT ban hành, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội
dung, hình thức theo quy định pháp luật.
Sở GDĐT đã tổ chức triển khai 24/24 văn bản quy phạm pháp luật (03
Luật; 02 Nghị định; 17 Thông tư, Văn bản hợp nhất của Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính; 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 01 Quyết định
của UBND tỉnh) thông qua các hình thức như: Tham mưu ban hành kế hoạch,
hướng dẫn thực hiện; sao gửi văn bản tới các đơn vị, cơ sở giáo dục; triển khai
văn bản tại các hội nghị: sơ kết, tổng kết, tập huấn chuyên môn; hướng dẫn xây
dựng kế hoạch năm học của các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
4. Về thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Nam về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên
địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019; Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 68/KHSGDĐT ngày 11/01/2019 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản
trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 để thực hiện nhiệm
vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do ngành tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND
tỉnh ban hành.
Thực hiện Công văn số 738/UBND-NC ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản lĩnh vực giáo
dục và đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã có báo cáo số 454/SGDĐT-VP
ngày 26/3/2019 về việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản
có chứa quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang
còn hiệu lực thi hành do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
tính đến thời điểm rà soát, kết quả rà soát có 12 văn bản quy phạm pháp luật (trong
đó có 2 Nghị quyết của HĐND, 10 Quyết định của UBND), 2 văn bản có chứa quy
phạm pháp luật.
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Năm 2019, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT
tiếp tục tiến hành rà soát VBQPPL theo chuyên đề lĩnh vực do địa phương ban
hành đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
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- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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