
   UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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           Số: 22/KH-TCĐN                     Bình Thuận, ngày  06 tháng 3 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2018 

 

Thực hiện Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc ban hành 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 
pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 và Kế hoạch số 
212/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018; Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận xây dựng Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp 
luật năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và thi hành pháp luật; các văn bản chỉ đạo 
của các cấp, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-
KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở.  

- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế, làm tốt công tác định hướng thông 
tin, dư luận xã hội; đảm bảo công tác quản lý và tổ chức các hoạt động của 
Trường theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đề cao trách nhiệm tự giác học tập nâng cao kiến thức pháp luật và nghĩa 
vụ chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên góp 
phần tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở 
bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các 
cơ quan Đảng, Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường. Kết 
hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp 
luật; lồng ghép PBGDPL với tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận 
động sâu rộng trong toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan 
chức năng, giữa chính quyền với các đoàn thể trong quá trình triển khai công tác 
PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật tại Trường. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời các cá nhân, tập thể có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong Trường.  

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Tiếp tục đa dạng các phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội 
dung: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các 
Luật: Giáo dục nghề nghiệp; Phòng, chống tham nhũng; Khiếu nại, tố cáo; 
Phòng, chống tác hại thuốc lá; An toàn giao thông;  Giáo dục Quốc phòng và an 
ninh; Nghĩa vụ quân sự; Dân quân, tự vệ; Đề án: “Đẩy mạnh phổ biến nội dung 
cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt 
Nam về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.  

- Tuyên truyền, định hướng các quy định về: Chính sách pháp luật được dư 
luận xã hội quan tâm hoặc các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dự kiến 
ban hành (khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên); các chế độ, chính 
sách mới ban hành trong năm 2017, 2018.  

- Kết hợp công tác tư vấn, tuyển sinh với tuyên truyền, phổ biến cho đồng 
bào DTTS và học sinh DTTS tại các trường THCS thuộc các xã vùng đồng bào 
DTTS các chế độ, chính sách học nghề tại Trường theo Quyết định 35/2014/QĐ-
UBND  ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh (kể cả học sinh DTTS các khóa đang 
học tại Trường). 

- Giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho học sinh 
DTTS đang học tại Trường theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 13/02/2018 
về việc Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018-2021” (lồng ghép trong giảng dạy 
chương trình môn học Pháp luật).   

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 08/KH-TCĐN ngày 
17/01/2017 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là Kế 
hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU 
ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện về một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017); tiếp tục đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017), công tác dân 
số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017) của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ 
máy tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao, từng 
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bước thực hiện tự chủ tài chính; đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Trường. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho viên chức, người lao động 
được biết về Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ, văn bản số 2000/UBND-TH ngày 22/6/2015; văn bản số 1150/UBND-
TH ngày 12/4/2016 của UNBD tỉnh Bình Thuận về việc công khai chế độ, chính 
sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà 
nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận nói riêng. 

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 
19/4/2011của BCH Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 
9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân; các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 
01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm 
việc, ý thức chấp hành luật cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ 
thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 
của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 
luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh. 

2. Giải pháp thực hiện  

2.1. Công tác triển khai tuyên truyền, PBGDPL  

- Tiếp tục tổ chức giảng dạy nội dung pháp luật trong chương trình đào tạo. 
Phát huy vai trò giáo viên giảng dạy môn Giáo dục pháp luật, giáo viên chủ 
nhiệm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, 
giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cùng với việc 

thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên chuyên 

mục “Văn bản pháp quy” của website, công văn nội bộ và đầu tư, khai thác có 

hiệu quả Tủ sách pháp luật tại thư viện Trường. Tổ chức cho viên chức, người 

lao động học tập, tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp 

luật của Nhà nước (Luật, Nghị định, Thông tư) và các quy định, quy chế, quy tắc 

của Trường hiện đang được áp dụng.  

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật và 
phương pháp công tác cho báo cáo viên, tuyên truyền viên của Trường do tỉnh tổ 
chức.  
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- Triển khai có hiệu quả các hoạt động “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 
2018 (ngày 09/11)  gắn với thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua qua 
05 năm hưởng ứng triển khai “Ngày Pháp luật” phù hợp với tình hình thực tế của 
Trường.  

2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

- Lồng ghép trong các cuộc kiểm tra nội bộ để kiểm tra công tác tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các Luật, Thông tư, 
Nghị định mới ban hành. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định đối 
với các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện các lĩnh vực: Thanh tra; Giải 
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng ,chống tham nhũng và thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; quốc phòng và an ninh…;  

- Kiểm tra, rà soát các quy định, quy chế, chế độ liên quan đến công chức, 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên do Trường ban hành. Trọng tâm 
là thực hiện công khai đầy đủ các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ có liên quan 
đến đội ngũ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành như:  Công khai các quy 
định của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng phương tiện 
đi lại và phương tiện làm việc của cơ quan, công chức, viên chức trong đơn vị; 
chế độ sử dụng lao động; trợ cấp thôi việc; đào tạo, đào tạo lại; bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ, tay nghề; tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động; Chế độ phụ 
cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công 
việc,…theo đúng quy định. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân và đơn vị có thành tích 
trong công tác PBGDPL; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật bị 
xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng liên quan 
tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyên truyền, PBGDPL và thi hành 
pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của Trường, cụ thể như sau:  

1. Quý I/2018 

1.1. Phòng Tổ chức-Tổng hợp phối hợp Phòng Hành chính-Quản trị rà soát, 
cập nhật vào chuyên mục “Văn bản pháp quy” của website Trường:  

+ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;  

+ Luật: Giáo dục nghề nghiệp; Phòng, chống tham nhũng; Khiếu nại, tố cáo; 
Phòng, chống tác hại thuốc lá; An toàn giao thông; Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo 
dục Quốc phòng và An ninh ngày 19/6/2013; Dân quân tự vệ và Nghị định số 
13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi 
hành Luật GDQP&AN; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của 
Chính phủ và Thông tư số 33/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Luật 
Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và các nghị định, thông tư 
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quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc. 

+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

1.2. Phòng Tài vụ tham mưu phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Quý II/2018 

Phòng Tổ chức-Tổng hợp triển khai: Luật Căn cước công dân. 

3. Quý III/2018 

3.1. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên triển khai trong Tuần sinh hoạt 
công dân năm học 2018-2019 cho học sinh, sinh viên và Phòng Tổ chức-Tổng 
hợp phổ biến cho viên chức, người lao động: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo 
dục Quốc phòng và An ninh ngày 19/6/2013; Luật Dân quân tự vệ và Nghị định 
số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp 
thi hành Luật GDQP&AN; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của 
Chính phủ và Thông tư số 33/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. 

3.2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên phối hợp Ban Quản lý KTX và Bảo 
vệ: Tuyên truyền phổ biến cho học sinh DTTS những nội dung cơ bản về Đề án 
“Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng 
bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 
2018-2021” theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh. 

4. Quý IV/2018 

Phòng Tổ chức-Tổng hợp tham mưu triển khai có hiệu quả các hoạt động 
Ngày pháp luật năm 2018 (ngày 09/11) gắn với thực hiện kế hoạch phát động 
phong trào thi đua qua 05 năm hưởng ứng triển khai Ngày pháp luật. 

5. Phòng Đào tạo phối hợp các Khoa tiếp tục tham mưu triển khai chương trình 
giảng dạy môn học Pháp luật cho học sinh, sinh viên trong năm học 2017-2018. 
Trọng tâm là phát huy vai trò của giáo viên giảng dạy môn Chính trị, Pháp luật tiếp 
tục lựa chọn, điều chỉnh nội dung giảng dạy theo nội dung các bộ luật đã được Quốc 
hội thông qua, không ngừng đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy 
và học. 

6. Phòng Tài vụ tham mưu kinh phí liên quan đến việc tổ chức các hoạt 
động PBGDPL và thi hành pháp luật.  

7. Các đoàn thể phối hợp tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên 
của tổ chức mình; tham gia công tác giám sát việc thực hiện các quy định, quy 
chế, chế độ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên do Trường ban hành. 
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8. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm quán triệt nội dung kế 
hoạch này đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên để biết và thực 
hiện. 

9. Ngoài các nội dung PBGDPL nêu trên, căn cứ tình hình thực tế khi có những 
văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cần tuyên truyền, phổ biến, Trường sẽ 
triển khai cho viên chức, người lao động và học sinh theo hướng dẫn của các cơ quan 
chức năng. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 
2018 của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG  
- Văn phòng UBND Tỉnh;                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Sở Tư pháp;            
- Ban Giám hiệu;                                                                                                 
- Các Đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc Trường;  
- Lưu: VT, TCTH (Ý).                                                                                                                             

                                                                                 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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