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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật Giáo dục đại học 

 
Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Luật), cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật giúp các cơ quan, 

đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và 

toàn thể nhân dân nắm bắt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, tạo chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân 

về tầm quan trọng của những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phải thực hiện thường xuyên, liên 

tục; lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép 

hợp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về giáo dục và đào tạo. 

- Việc triển khai thi hành Luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; xác 

định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai việc tuyên truyền 

và thực hiện Luật. 
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II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Các cơ quan đơn vị theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao và 

phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giáo dục đại học, để đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp 

luật phù hợp với Luật mới ban hành. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý có liên quan đến Luật. 

- Thời gian hoàn thành quý II năm 2019. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật 

2.1. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019. 

2.2. Tập huấn, triển khai Luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng 

viên, giáo viên của Trường Đại học Tân Trào và đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Tân Trào và đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

2.3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ 

bản và điểm mới của Luật tới đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ quản lý, giáo 

viên và nhân dân; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền Luật đảm bảo phù hợp, 

thiết thực đối với từng đối tượng được tuyên truyền 

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019 và thường xuyên. 

b) Tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có trang thông tin điện tử, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019 và thường xuyên. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch này được bố trí trong dự 

toán của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy 

định về thời hạn, thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên 

tịch số 14/2014/TT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Luật và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được nêu trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp kết quả triển khai thi hành 

Luật, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Trường Đại học Tân Trào tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung 

cơ bản và điểm mới của Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, 

người lao động của trường bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến cho 

sinh viên những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, đặc biệt là những nội 

dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người học. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, trường hợp 

phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.   

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh: 

- UBMTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các tổ chức CT-XH tỉnh: 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, TP; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên NC (P.Hà); 

- Lưu: VT, KGVX (Bắc). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

(báo cáo) 
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