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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự 

giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật; đưa 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp 

phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của VC, NLĐ 

nhà trường. 

Đảm bảo triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời chủ trương, chính sách của 

Đảng và văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan trực 

tiếp đến VC, NLĐ. Đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức 

PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh theo phương 

châm sát nhu cầu, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù của Trường; bảo 

đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đổi mới hình thức, 

phương pháp tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức năm 2020. 

2. Thành phần tham dự 

Toàn thể viên chức Nhà trường. 
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3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp Nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công tuyên truyền, phổ biến: 

- Luật Giáo dục năm 2019: Đ/c Nguyễn Khắc Nam Sơn. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương năm 2019: Đ/c Bùi Khắc Huỳnh. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức năm 2020: Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo. 

2. Các phòng, khoa phổ biến kế hoạch này đến viên chức phòng, khoa mình. 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu chuẩn bị phòng họp, viết tin. Các tập 

thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 

- Sở Tư pháp, 

- Lưu VT, Phòng TCHCTTTL, Ngân.                                          

 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dụng Văn Duy 
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