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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, sinh viên  

năm học 2018 – 2019 

---------------------- 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc 

tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường vụ Đoàn trường 

xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

thanh niên, sinh viên Nhà trường trong năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh 

niên, sinh viên Nhà trường, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn Trường và khu vực lân cận, góp phần vào sự phát triển chung 

của Nhà trường. 

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải kịp thời, sát 

thực, có trọng tâm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ đoàn, đoàn 

viên, thanh niên, sinh viên. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua; 

các chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tuyên truyền pháp 

luật về Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật Thanh niên, Luật Báo chí, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Biển Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật 

Biển 1982, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi, Luật Bảo 

hiểm Y tế (sửa đổi), Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học,... 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp, các Đề án, Kế hoạch về 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, sinh viên, đặc biệt là 

thực hiện Giao ước thi đua ký kết giữa Đoàn trường với PA81 – CATP. 
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 - Triển khai thực hiện và phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích 

cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

(9/11). 

- Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gương mẫu thực hiện tốt các 

quy định, nội quy, quy chế của Nhà trường, Khu nội trú và tại nơi cư trú gắn với 

việc thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh 

đô thị… 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội 

ngũ  báo cáo viên của Đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật ở các cấp chi đoàn, liên chi đoàn; phối hợp với đơn vị liên quan như: 

khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Luật Hàng hải – khoa Hàng hải, phòng Công tác 

sinh viên,…  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp 

vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ báo 

cáo viên. 

- Tăng cường củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ (tổ, 

đội, nhóm) tuyên truyền pháp luật, thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự… 

2. Hình thức 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để phổ biến 

pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; ra quân các đợt cao 

điểm tuyên truyền; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; tổ chức tuyên truyền 

thông qua các hội thi, diễn đàn, gameshow; lồng ghép các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ,… 

- Phối hợp biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật 

dạng tóm tắt (inforgraphic) dễ nhớ, dễ thuộc phù hợp với đối tượng thanh niên, 

sinh viên; duy trì sinh hoạt chi đoàn, chi hội sinh viên, CLB, tổ,  đội, nhóm định 

kỳ để tổ chức tuyên truyền. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các kênh thông 

tin của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường như: website 

doanthanhnien.vimaru.edu.vn, các trang fanpage trên mạng xã hội facebook: 

Đoàn Thanh niên trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Hội Sinh viên trường ĐH 

Hàng hải Việt Nam,… 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Trường 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Liên chi đoàn, Đoàn trực thuộc triển 

khai thực hiện. 

- Giao cho Văn phòng Đoàn trường tham mưu, theo dõi, hướng dẫn các 

đơn vị thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đoàn trường. 

2. Các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc Đoàn trường 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại 

đơn vị. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động theo kế hoạch 

của đơn vị; chủ động tham mưu cho lãnh đạo khoa/viện và phối hợp với các 

phòng ban chức năng của Nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên của đơn vị. 

- Định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học báo cáo kết quả triển khai kế 

hoạch này về Ban Thường vụ Đoàn trường (thông qua Văn phòng Đoàn trường). 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh 

niên, sinh viên Nhà trường trong năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn 

trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện. 

 

  

Nơi nhận: 
- BTV Thành đoàn (để b/c); 

- BTG Thành đoàn (để b/c); 
- ĐU, BGH (để b/c); 
- Phòng CTSV (để ph/h); 

- Các LCĐ, Đoàn trực thuộc (để t/h); 

- Lưu VP Đoàn trường. 

 

 
 


