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B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO T萎O       C浦NG HOÀ XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
                                                               A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 
    S嘘:  3878/BGDAT- PC     

                                                     Hà Nじi, ngày 24 tháng 7  n<m 2014 
V/v: h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c làm công 
tác pháp ch院 trong các c挨 s荏 giáo 
d映c đ衣i h丑c         

 

             

 
Kính g穎i:    - Các đ衣i h丑c qu嘘c gia, đ衣i h丑c vùng; 

                           - H丑c vi羽n, các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng. 

 

Th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 32/2008/NA-CP ngày 19 tháng 3 n<m 2008 c栄a 

chính ph栄 quy đ鵜nh ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n và c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a B瓜 

Giáo d映c và Aào t衣o và Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 55/2011/NA-CP ngày 04 tháng 7 n<m 

2011 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n và t鰻 ch泳c b瓜 

máy c栄a t鰻 ch泳c pháp ch院 (Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 55/2011/NA-CP); trên c挨 s荏 v<n b違n 

s嘘 3034/BTP-VACXDPL ngày 09/7/2014 c栄a B瓜 T逢 pháp v隠 vi羽c góp ý d詠 

th違o h逢噂ng d磯n v隠 t鰻 ch泳c pháp ch院 trong các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c; nh茨m 

t<ng c逢運ng công tác pháp ch院 và tuân th栄 pháp lu壱t c栄a các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i 

h丑c, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o h逢噂ng d磯n t鰻 ch泳c làm công tác pháp ch院 c栄a 

các đ衣i h丑c qu嘘c gia; đ衣i h丑c vùng; h丑c vi羽n; các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng 

(sau đây g丑i là các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c) nh逢 sau: 

I. T鰻 ch泳c pháp ch院 

1. T鰻 ch泳c pháp ch院 荏 các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c là đ挨n v鵜 chuyên 

môn, có ch泳c n<ng tham m逢u, t逢 v医n cho H瓜i đ欝ng đ衣i h丑c, H瓜i đ欝ng tr逢運ng, 

H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Giám đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng v隠 nh英ng v医n đ隠 pháp lý liên quan 

đ院n t鰻 ch泳c, qu違n lý và ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng; b違o đ違m cho nhà tr逢運ng 

ho衣t đ瓜ng tuân theo pháp lu壱t và th詠c hi羽n nguyên t逸c pháp ch院. 

2. Th栄 tr逢荏ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c quy院t đ鵜nh thành l壱p t鰻 ch泳c pháp 

ch院 ho員c b嘘 trí cán b瓜 chuyên trách làm công tác pháp ch院. A嘘i v噂i các 

tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng thành viên c栄a đ衣i h丑c qu嘘c gia, đ衣i h丑c vùng có th吋 

b嘘 trí cán b瓜 chuyên trách ho員c cán b瓜 kiêm nhi羽m làm công tác pháp ch院. 
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3. T鰻 ch泳c pháp ch院 荏 các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c ch鵜u s詠 h逢噂ng d磯n 

v隠 chuyên môn, nghi羽p v映 công tác pháp ch院 c栄a V映 Pháp ch院, B瓜 Giáo d映c 

và Aào t衣o và t鰻 ch泳c pháp ch院 c栄a các B瓜, ngành có tr逢運ng tr詠c thu瓜c.  

II. Nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a t鰻 ch泳c pháp ch院  

Nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a t鰻 ch泳c pháp ch院 trong các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i 

h丑c đ逢嬰c v壱n d映ng các n瓜i dung quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 55/2011/NA - CP. 

C映 th吋 nh逢 sau:      

 1. Ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các b瓜 ph壱n liên quan t逢 v医n, giúp H瓜i đ欝ng 

đ衣i h丑c, H瓜i đ欝ng tr逢運ng, H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 và Giám đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng v隠 

nh英ng v医n đ隠 pháp lý c栄a đ挨n v鵜; b違o v羽 quy隠n và l嬰i ích h嬰p pháp c栄a nhà 

tr逢運ng, đ挨n v鵜; c栄a cán b瓜, gi違ng viên, nhân viên, ng逢運i h丑c. 

         2. Giúp H瓜i đ欝ng đ衣i h丑c, H瓜i đ欝ng tr逢運ng, H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Giám 

đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng chu育n b鵜 ý ki院n góp ý cho d詠 th違o v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t do các c挨 quan, đ挨n v鵜 g穎i l医y ý ki院n; ki院n ngh鵜 v噂i các c挨 quan có th育m 

quy隠n trong vi羽c s穎a đ鰻i, b鰻 sung ho員c ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

         3. Tham gia ý ki院n v隠 m員t pháp lý đ嘘i v噂i v<n b違n do các đ挨n v鵜 khác 

c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c so衣n th違o tr逢噂c khi trình H瓜i đ欝ng đ衣i h丑c, h瓜i 

đ欝ng tr逢運ng, H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Giám đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng ký ban hành. 

         4. T鰻 ch泳c tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n, giáo d映c pháp lu壱t; n瓜i quy, quy 

ch院 c栄a các c挨 quan liên quan và c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c cho cán b瓜, viên 

ch泳c, nhân viên, gi違ng viên và ng逢運i h丑c. 

5. Ph嘘i h嬰p v噂i các b瓜 ph壱n ch泳c n<ng có liên quan ki吋m tra, giám sát 

vi羽c th詠c hi羽n công tác tuyên truy隠n, giáo d映c nâng cao ý th泳c pháp lu壱t trong 

ph衣m vi đ挨n v鵜. 

6. Ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i các đ挨n v鵜 liên quan giúp H瓜i đ欝ng đ衣i h丑c, H瓜i 

đ欝ng tr逢運ng, H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Giám đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng theo dõi, đôn đ嘘c, 

ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c; v<n 

b違n qu違n lý, ch雨 đ衣o, đi隠u hành c栄a nhà tr逢運ng và c栄a đ挨n v鵜.  

Ki院n ngh鵜 các bi羽n pháp phòng ng瑛a, kh逸c ph映c h壱u qu違 và x穎 lý các vi 

ph衣m pháp lu壱t, n瓜i quy, quy ch院 trong ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng và đ挨n v鵜. 
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  7. Th詠c hi羽n ch院 đ瓜 báo cáo tình hình th詠c hi羽n công tác pháp ch院 v噂i 

c挨 quan qu違n lý giáo d映c và th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh. 

8. Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác do H瓜i đ欝ng đ衣i h丑c, H瓜i đ欝ng tr逢運ng, 

H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, Giám đ嘘c, Hi羽u tr逢荏ng giao. 

III. Tiêu chu育n, ch院 đ瓜 c栄a ng逢運i làm công tác pháp ch院 

1. Cán b瓜 làm công tác pháp ch院 t衣i các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c có trình 

đ瓜 c穎 nhân lu壱t tr荏 lên, có hi吋u bi院t v隠 l┄nh v詠c giáo d映c. 

A嘘i v噂i nh英ng ng逢運i hi羽n đang làm công tác pháp ch院 mà ch逢a có trình 

đ瓜 c穎 nhân lu壱t thì ph違i tham gia ch逢挨ng trình đào t衣o v隠 pháp lu壱t và b欝i 

d逢叡ng k悦 n<ng, chuyên môn, nghi羽p v映 v隠 công tác pháp ch院 do B瓜 Giáo d映c 

và Aào t衣o ho員c B瓜 T逢 pháp quy đ鵜nh.  

2. Ng逢運i đ泳ng đ亥u t鰻 ch泳c pháp ch院 t衣i các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c 

ngoài các tiêu chu育n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 m映c này, còn ph違i đáp 泳ng các đi隠u 

ki羽n khác theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t giáo d映c đ衣i h丑c và Ai隠u l羽, Quy ch院 nhà 

tr逢運ng. 

3. Th栄 tr逢荏ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c có th吋 v壱n d映ng tiêu chu育n, ch院 

đ瓜 c栄a ng逢運i làm công tác pháp ch院 quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 và kho違n 2 Ai隠u 12 

Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 55/2011/NA-CP đ吋 l詠a ch丑n, b嘘 trí, s穎 d映ng và quy院t đ鵜nh ch院 

đ瓜 đ嘘i v噂i cán b瓜 làm công tác pháp ch院 c栄a nhà tr逢運ng. 

4. Th逢運ng xuyên tham gia các l噂p t壱p hu医n, b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 v隠 

công tác pháp ch院 do B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và các c挨 quan chuyên môn 

khác t鰻 ch泳c. 

IV. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

 1. Th栄 tr逢荏ng các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c quy院t đ鵜nh xây d詠ng và c栄ng 

c嘘 t鰻 ch泳c pháp ch院 c栄a nhà tr逢運ng; ch雨 đ衣o, ki吋m tra, b嘘 trí cán b瓜 làm công 

tác pháp ch院; b違o đ違m kinh phí, t衣o đi隠u ki羽n c亥n thi院t cho ho衣t đ瓜ng pháp 

ch院 c栄a nhà tr逢運ng.  

2. T鰻 ch泳c pháp ch院 ho員c cán b瓜 làm công tác pháp ch院 xây d詠ng 

ch逢挨ng trình, k院 ho衣ch th詠c hi羽n công tác pháp ch院 theo t瑛ng n<m h丑c, trình 
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Th栄 tr逢荏ng phê duy羽t và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n. Giúp Th栄 tr逢荏ng làm đ亥u m嘘i 

ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan, t鰻 ch泳c liên quan trong công tác pháp ch院. 

3. Các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c báo cáo t鰻ng k院t công tác pháp ch院 n<m 

h丑c và báo cáo k院t qu違 th詠c hi羽n các ch雨 tiêu công tác pháp ch院 n<m h丑c 

tr逢噂c ngày 30/6 hàng n<m; báo cáo ch逢挨ng trình, k院 ho衣ch công tác pháp ch院 

theo n<m h丑c tr逢噂c 15/10 hàng n<m.  

Trong quá trình tri吋n khai th詠c hi羽n n院u có v医n đ隠 v逢噂ng m逸c, khó 

kh<n đ隠 ngh鵜 các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c ph違n ánh k鵜p th運i v隠 B瓜 Giáo d映c và 

Aào t衣o (V映 Pháp ch院) đ吋 ph嘘i h嬰p gi違i quy院t. 

 
                                                                          KT. B浦 TR姶雲NG  
               TH永 TR姶雲NG 
 

                                        

                                  

            

  Ph衣m M衣nh Hùng  

N¬i nhｆn:  
- Nh逢 trên; 
-  B瓜 tr逢荏ng (đ吋 báo cáo); 
-  UBND các t雨nh, TP tr詠c thu瓜c TW;                                                
-  Các đ挨n v鵜 thu瓜c B瓜;  
-  Website B瓜 GD&AT;      
-  L逢u: VT, V映 PC. 
 


