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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 159/BC-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  17 tháng 11 năm 2016 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

năm 2016 cho đối tượng viên chức và người lao động 

 

Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-SNV ngày 29/02/2016 của Sở Nội vụ Bình 
Thuận về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 cho đối tượng cán bộ, 
công chức, viên chức; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả 
thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau: 

1. Trong 2016, Trường đã xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện 
việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho VC, NLĐ như:  

- Kế hoạch số 15/KH-TCĐN ngày 24/02/2016 về phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2016. 

- Kế hoạch số 18/KH-TCĐN ngày 01/3/2016 về việc triển khai thi hành 
Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. 

- Kế hoạch số 26/KH-TCĐN ngày 15/3/2016 về việc phối hợp tuyên truyền 
về biển, đảo và thu hút xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam. 

- Kế hoạch số 78/KH-TCĐN ngày 04/11/2016 tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Phấp luật năm 2016. 

2. Kết quả triển khai, thực hiện 

Trên cơ sở các văn bản đã ban hành, nhà trường đã đa dạng hóa các hình 
thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng như: 
lồng ghép trong các buổi học tập, hội nghị; đăng tải toàn văn các Luật, Nghị 
định trên chuyên mục “văn bản pháp quy” trên website Trường. Nội dung tuyên 
truyền là Hiến pháp, các Luật mới được Quốc hội thông qua hoặc mới có hiệu 
lực, như: Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về bảo hiểm xã hội có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2016; Chỉ thị số 13/CT-UBND  ngày 30/6/2016 của UBND 
tỉnh về việc triển khait hực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020; Bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật tố tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; các 
văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục, phòng chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo,… và liên quan đến chế độ, 
chính sách đối với viên chức, người lao động. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung Ngày Pháp 
luật năm 2016 với chủ đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo 
dục ý thức tôn 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 
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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. 

- 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. 

- Kết quả thực hiện từ tháng 01/2016 đến ngày 10/11/2016 có trên khoảng 
610 lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức 
trên. Ngoài ra, Trường còn tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản do các 
cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai. 

Qua việc phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác và nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có những 
chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc ổn định môi trường giáo 
dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, 
công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật tại Trường có bước chuyển 
biến mới về chất, các hoạt động đa dạng giúp viên chức, người lao động thuộc 
Trường tiếp cận kiến thức về pháp luật dễ dàng hơn.  

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 
2016 trong viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận kính báo cáo Sở Nội vụ được biết./. 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ (báo cáo); 
- Ban Giám hiệu;  
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (B. Liên). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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