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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 
 tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

 Thực hiện Kế hoạch số 3489/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo 
kết quả  thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 như sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện  

- Căn cứ Kế hoạch số 3489/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp 
luật trong IV năm 2016 theo Kế hoạch số 15/KH-TCĐN ngày 24/02/2016 của 
Trường về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Trong đó tập trung vào nội 
dung triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP 
ngày 08/9/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. 

2. Kết quả thực hiện 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chủ đề 
Ngày Pháp luật năm 2016 đó là: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp 
luật; giáo dục ý thức tông trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; 
tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ 
quyền con người, quyền công dân”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tầm quan trọng 
của việc hiểu biết, thực thi pháp luật. 

- Tuyên truyền trên bảng điện tử với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên 
chức tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật” và “Tìm 
hiểu học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công 
dân”. 

- Triển khai cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tìm hiểu 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bằng hình thức 
soạn câu hỏi (07 câu) và phương án trả lời tập trung vào các điểm mới của Hiến 
pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992. 
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- Đăng tải trên chuyên mục “Văn bản pháp quy” của website Trường Luật 
số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 
01/01/2016; Công văn số 1214/TTBT-P4 ngày 22/9/2016 của Thanh tra tỉnh về 
việc hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác kê khai tái sản, thu nhập 
năm 2016.  

- Thực hiện Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
các quy định khác của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Trường đã kết 
hợp công tác tự kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí với công 
tác tự kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 tại 
Trường theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, bằng 
việc tổ chức tự kiểm tra nội bộ nội dung tổ chức thực hiện các mặt công tác tổ 
chức nhân sự, quản lý công khai tài chính, thực hiện các chế độ chính sách cho 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

3. Đánh giá chung 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được nhà trường triển 
khai thường xuyên trong năm. Định kỳ vào đầu năm, Trường xây dựng kế hoạch 
tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đồng bộ, 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 Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động chung của Trường. 
Do đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” được sự hưởng 
ứng, tham gia của tất cả viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong 
Trường. Qua đó, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên tiếp cận, nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt hơn.   

Trên đây là kết quả thực hiện “Ngày pháp luật”, Trường báo cáo Sở Tư 
pháp tỉnh được biết./. 

 
Nơi nhận:          
- Sở Tư pháp (báo cáo);  
- Lưu: VT, TCHCQT (B. Liên). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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