
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  
 

ĐỀ TÀI KHOA H ỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

 
 

XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT 
CỦA SINH VIÊN TR ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

Mã số: Đ2012-06-06 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chủ nhiệm ñề tài:  ThS. Lê Vũ 

 ThS. Đoàn Chí Thiện 

 Tr ần Đình Mười 

 Ngô Văn Công 

  

 
 

 
 
 
 

Đà Nẵng, tháng 12/2012 



 2 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  
 

ĐỀ TÀI KHOA H ỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

 
 

XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT 
CỦA SINH VIÊN TR ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

Mã số: Đ2012-06-06 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xác nhận của cơ quan chủ trì ñề tài                Chủ nhiệm ñề tài 
         (ký, họ và tên, ñóng dấu)                                  (ký, họ và tên) 
 
 
 

                                        
                                                  

 
 
 
 
 

Đà Nẵng, tháng 12/2012 



DANH MỤC CÁC KÝ HI ỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

BCĐ    Ban chỉ ñạo  

BCH    Ban chấp hành 

BCS    Ban cán sự 

BGH    Ban Giám hiệu 

BPQL    Bộ phận quản lý  

BTV    Ban thường vụ 

CBVC   Cán bộ viên chức 

CNH, HĐH   Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

CSVC    Cơ sở vật chất 

CTHSSV   Công tác học sinh, sinh viên 

ĐHĐN   Đại học Đà Nẵng  

GD&ĐT   Giáo dục & Đào tạo 

GVCN   Giáo viên chủ nhiệm 

HSSV    Học sinh, sinh viên 

KTX    Ký túc xá 

NSVH -VMĐT  Nếp sống văn hoá – văn minh ñô thị 

PNVPPL   Phòng ngừa vi phạm pháp luật 

TNXH   Tệ nạn xã hội 

TNCS    Thanh niên Cộng sản 

TP    Thành phố 

UBND   Uỷ ban nhân dân 

VPPL    Vi phạm pháp luật 

 



 4 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài   

Trong quá trình lãnh ñạo sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm 
ñến sự nghiệp phát triển giáo dục và ñào tạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã từng dạy: 
“Vì l ợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. V ới sự quan tâm và ñầu 
tư ñúng mức của Đảng, Nhà nước, công tác giáo dục và ñào tạo ñã không ngừng phát triển, 
ñào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho ñất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Thành phố Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, ñô thị loại 1 cấp quốc gia, 
ñược xác ñịnh là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội, là trung tâm giáo dục và ñào tạo của 
khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Những năm qua, ñược sự quan tâm ñầu tư 
của Chính phủ, sự chỉ ñạo trực tiếp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sự phối hợp, tạo ñiều kiện 
của chính quyền thành phố Đà Nẵng các trường Đại học, Cao ñẳng trên ñịa bàn ñã không 
ngừng phát triển. Công tác giáo dục, ñào tạo nói chung và công tác quản lý, giáo dục học 
sinh sinh viên trên các mặt chính trị, tư tưởng, phẩm chất ñạo ñức, lối sống sinh hoạt và 
phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên ñược quan tâm ñúng 
mức. Góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình hình học 
sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất 
ñịnh trong công tác phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong sinh viên. Những tồn 
tại, hạn chế này có thể do những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau nhưng trên 
thực tế là một trong những nhân tố ñang tạo ñiều kiện, môi trường cho tình trạng vi phạm 
pháp luật trong sinh viên trên ñịa bàn thành phố nói chung và sinh viên Trường Cao ñẳng 
Công nghệ nói riêng, ảnh hưởng nhất ñịnh ñến tình hình an ninh trật tự trên ñịa bàn. Vì vậy 
cần phải có những giải pháp cơ bản góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vi 
phạm pháp luật trong thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Từ những vấn ñề cấp bách trên, chúng tôi hướng tới việc nghiên cứu ñề tài: Xây 
dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho sinh viên Trường Cao ñẳng 
Công nghệ trong giai ñoạn hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

Nghiên cứu làm rõ những nguyên nhân dẫn ñến vi phạm pháp luật của học sinh, 
sinh viên. Xây dựng các nhóm biện pháp cơ bản trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn có 
hiệu quả vi phạm pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm 
pháp luật ở lĩnh vực an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hướng dẫn các quy trình 
thực hiện trong công tác biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật (VPPL) cho học sinh, 
sinh viên (HSSV).  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

- Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên 
trường Cao ñẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng và các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn vi 
phạm pháp luật. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Tập trung nghiên cứu những nguyên nhân phát sinh, giải pháp, công tác quản lý, 
giáo dục... 

- Học sinh, sinh viên Trường Cao ñẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu của ñề tài 

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá... ñể 
nghiên cứu các nguồn tài liệu lý luận và thực tiễn có liên quan ñến biện pháp giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV, ñó là:  

- Các tác phẩm kinh ñiển của chủ nghĩa Mác – Lênin, các văn kiện của Đảng, Nhà 
nước, tư tưởng Hồ Chí Minh có liên quan ñến ñề tài. 

- Các tác phẩm về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý, khoa học giáo 
dục phòng ngừa của các nhà lý luận, các nhà quản lý, các nhà giáo dục học, các nhà giáo, 
…có liên quan ñến ñề tài như các luận văn, các báo cáo khoa học, các chuyên khảo, các bài 
báo. 

- Các tài liệu trên ñược phân tích, nhận xét, tóm tắt và trích dẫn phục vụ trực tiếp 
cho việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của ñề tài. 

4.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

  - Phương pháp ñiều tra bằng ankét 

- Tiến hành ñiều tra bằng ankét ñể khảo sát thực trạng vi phạm pháp luật cho HSSV 
trường Cao ñẳng Công nghệ và thực trạng các biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ. 

- Đối tượng ñiều tra là các cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh 
viên của trường Cao ñẳng Công nghệ. 
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- Kết quả ñiều tra ñược phân tích, so sánh, ñối chiếu ñể tìm ra những thông tin cần 
thiết theo hướng nghiên cứu của ñề tài. 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt ñộng  

Nghiên cứu các sản phẩm quy phạm pháp luật như: các bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị 
quyết, nghị ñịnh, thông tư hướng dẫn, quy chế, quy ñịnh... của Nhà nước, của ngành, của 
Đại học Đà Nẵng, của Trường Cao ñẳng Công nghệ có liên quan ñến công tác giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV.  

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 

Phương pháp này thông qua việc trao ñổi với các cán bộ  làm công tác phòng ngừa 
các cấp, các ngành ñược sử dụng ñể xây dựng và hoàn chỉnh bộ công cụ ñiều tra, về tính 
hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 
HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ mà ñề tài ñề xuất. 

4.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học 

Các phương pháp thống kê toán học ñược sử dụng ñể xử lý các kết quả nghiên cứu 
về ñịnh lượng và ñịnh tính như: lập bảng phân phối tần số, tần suất, tính ñiểm trung bình 
cộng, biểu, bảng … 

5. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài 

Do những ñiều kiện khách quan và chủ quan còn nhiều hạn chế, chúng tôi giới hạn 
phạm vi nghiên cứu như sau: 

- Trong nội hàm cơ bản của pháp luật bao gồm:  

+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục pháp luật;  

+ Hệ thống văn bản dưới quy phạm pháp luật về giáo dục pháp luật; 

- Địa bàn nghiên cứu tại trường Cao ñẳng Công nghệ 

- Đối tượng nghiên cứu học sinh, sinh viên (bao gồm 2 cấp học: cao ñẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp); 

- Chủ thể của các biện pháp là Phòng công tác học sinh, sinh viên; 

- Thực nghiệm trên nhận thức các biện pháp ñề xuất.  
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PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

 

CHƯƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN 

1.1. Tổng quan về vấn ñề nghiên cứu 

Những năm cuối thế kỷ XX, ñầu thế kỷ XXI, loài người ñã và ñang phải ñối mặt với 
nhiều hiểm họa mang tính toàn cầu như: Ma túy, HIV/AIDS, dịch bệnh, thiên tai, lũ 
lụt...trong ñó hiểm họa về các tệ nạn xã hội khác cũng là một trong những vấn ñề mà cả 
cộng ñồng quốc tế ñã bỏ ra không ít tiền của và công sức ñể phòng, chống. Song, hiểm họa 
này ngày ngày có xu hướng gia tăng, ñiều ñó ñã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc cho 
bao gia ñình, quốc gia và cả cộng ñồng quốc tế lo ngại và quyết tâm phòng, chống nó.  

Thế hệ trẻ Việt Nam mà tiêu biểu là lực lượng thanh niên, học sinh sinh viên là ñội 
ngũ có vai trò rất lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc. Học sinh sinh viên cũng là ñội quân tiên phong ñi ñầu trong các phong trào do Đảng 
và Nhà nước khởi xướng. Là người tiếp thu những tinh hoa văn hoá, khoa học kỹ thuật của 
các nước phát triển trên thế giới và giới thiệu về ñất nước, con người Vi ệt Nam cho tất cả 
các nước trên thế giới. 

Trước những tác ñộng khách quan do mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập mở 
cửa và do những yếu tố tiêu cực khác, một bộ phận học sinh sinh viên sống thiếu mục tiêu, 
lý tưởng, thiếu tu dưỡng rèn luyện...từ ñó có lối sống lệch lạc, buông thả, sa vào các tệ nạn 
xã hội, vi phạm pháp luật...Những vấn ñề trên ñang là mối quan tâm, lo lắng của gia ñình, 
nhà trường và xã hội. Nghị quyết TW 2 Khoá VIII ñã khẳng ñịnh: “Một bộ phận học sinh 
sinh viên có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, mờ nhạt lý tưởng theo lối sống thực dụng, 
thiếu hoài bảo lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và của ñất nước”. 

Học sinh, sinh viên là ñối tượng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, sa ngã bởi những sự cám dỗ 
bởi các tệ nạn xã hội. Vì vậy, tăng cường biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật trong HSSV nói chung và HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ nói riêng -  Đó là nhiệm 
vụ và mệnh lệnh cấp bách hơn bao giờ hết. 

Đứng trước hiểm họa ñó ñã có nhiều tác giả trong và ngoài nước ñã quan tâm 
nghiên cứu ñến biện pháp phòng, ngừa vi phạm pháp luật trong HSSV, vấn ñề này cũng 
ñược ñề cập ñến trong nhiều bài báo, luận văn của một số tác giả trong nước và ngoài 
nước. Trong các công trình nghiên cứu của mình, các tác giả ñã giải quyết nhiều vấn ñề có 
tính chất lí luận và thực tiễn của việc phòng, ngừa vi phạm pháp luật thanh niên trong cộng 
ñồng dân cư tuỳ theo quan ñiểm của mỗi dân tộc, góc nhìn và cấp ñộ có khác nhau. Tuy 
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nhiên theo chúng tôi, phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên vừa có những 
nét chung của cộng ñồng trong khu dân cư vừa có những ñặc thù riêng do ñặc ñiểm, tính 
chất và ñối tượng là HSSV. Mặt khác, ở mỗi cơ sở giáo dục, với những ñặc ñiểm riêng về 
môi trường xã hội, ñiều kiện giáo dục của mình ñã ñặt ra cho công tác phòng, ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV của mỗi trường ñào tạo có những vấn ñề riêng, cụ thể riêng cần 
giải quyết. Vì vậy, bên cạnh việc kế thừa những thành quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn 
về việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho khu dân cư, cho học 
sinh phổ thông, TCCN, TCN, sinh viên cao ñẳng, ñại học cần tiếp tục nghiên cứu ñể giải 
quyết những vấn ñề cụ thể ñặt ra cho HSSV nói chung.                                           

1.2. Vi phạm pháp luật và một số khái niệm có liên quan 

1.2.1 Vi phạm  

1.2.2  Vi phạm pháp luật   

1.2.3 Biện pháp 

1.2.4 Phòng ngừa  

1.2.5 Biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật  

1.2.6 Biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 

1.3. Những vấn ñề lý luận về biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật cho HSSV   

1.3.1  Mục ñích, mục tiêu của biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật 
cho HSSV  

1.3.2 Những con ñường giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 

1.3.2.1 Con ñường dạy học 

1.3.2.2 Con ñường tổ chức lao ñộng  

1.3.2.3 Con ñường tổ chức các hoạt ñộng xã hội  

1.3.2.4 Con ñường hoạt ñộng tập thể  

1.3.3 Các phương pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV   

1.3.3.1 Phương pháp tổ chức hành chính   

1.3.3.2 Phương pháp về kinh tế (phương pháp kích thích) 

1.3.3.3 Phương pháp về tâm lý - xã hội  
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1.3.3.4 Lựa chọn và vận dụng các phương pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật cho HSSV vào thực tiễn 

Cần vận dụng kết hợp các phương pháp, vì: 

1.3.4 Các nhân tố (nguyên nhân) ảnh hưởng ñến công tác giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật 

1.3.4.1 Nhân tố (nguyên nhân) chủ quan: 

1.3.4.2 Nhân tố (nguyên nhân) khách quan: 

 1.3.4.2.1. Nhân tố gia ñình ñối với công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật cho HSSV 

 1.3.4.2.2  Nhân tố giáo dục ñối với công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật cho HSSV 

 1.3.4.2.3. Nhân tố ñiều kiện cơ sở vật chất, môi trường ñối với công tác giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 

1.4. Cơ sở pháp lý về vấn ñề nghiên cứu 
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CHƯƠNG 2: 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA VI PHẠM 
PHÁP LUẬT CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

 

2.1.  Khái quát về Đại học Đà Nẵng   

2.2. Thực trạng các vi phạm pháp luật của HSSV tại Thành phố Đà Nẵng 

Trong hơn 3 năm qua (2009-2011), tại thành phố Đà Nẵng ñã xảy ra 959 vụ vi phạm 
pháp luật liên quan ñến 979 HSSV trong ñó, có 107 vụ với 127 HSSV ñưa ra khởi tố trước 
pháp luật. Xử phạt vi phạm hành chính 852 vụ với 852 HSSV. Theo số liệu từ phòng PA83 
- Công an Thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng ñầu năm 2012, cho thấy có 90 vụ phạm pháp 
hình sự với 136 ñối tượng (là HSSV), truy cứu trách nhiệm hình sự 72 ñối tượng, xử lý 
hành chính 54 ñối tượng, số còn lại phối hợp nhà trường xử lý. Sinh hoạt ñạo trái phép có 9 
vụ, xử lý 69 ñối tượng. 

Ngoài các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, phạm tội ma túy, các 
tệ nạn xã hội khác, cũng có một số HSSV cá biệt bị tha hóa về ñạo ñức lối sống, thường 
xuyên khai thác các tài liệu phản ñộng, phim ảnh ñồi trụy trên mạng, lập Blog cá nhân nói 
xấu thầy cô hoặc thành lập các hội, nhóm hoạt ñộng gây mất an ninh chính trị. Minh chứng 
là từ năm 2009 ñến nay, Công an các ñơn vị, ñịa phương ñã kiểm tra và phát hiện, xử lý 6 
vụ với 50 trường hợp tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền ñạo trái phép. Từ các hoạt ñộng trên, 
HSSV ñã bị các phần tử xấu, cơ hội chính trị, các tổ chức phản ñộng lợi dụng kích ñộng, 
lôi kéo vào các hoạt ñộng mang nội dung chính trị, dễ dẫn ñến con ñường vi phạm pháp 
luật. Bên cạnh ñó, có 10 vụ với hàng trăm trường hợp HSSV tụ tập, sinh hoạt trái phép tại 
các khu vực công cộng cũng ñã bị lực lượng Công an phát hiện, cảnh cáo. Tình trạng thi 
thuê, thi hộ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả cũng còn tồn tại, ảnh hưởng lớn ñến môi 
trường giáo dục.  

Theo báo cáo của Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng, hiện 
trên ñịa bàn thành phố có 1.196 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý. Trong ñó ñã có 360 
người cai nghiện thành công. Hàng năm có khoảng 50 người sau cai nghiện ñủ 5 năm 
không tái nghiện. Trong 6 tháng ñầu năm 2012, cùng với diễn biến phức tạp của tình hình 
tội phạm ma túy, số lượng người nghiện tại Đà Nẵng cũng có chiều hướng gia tăng. Trong 
6 tháng ñầu năm, trên toàn thành phố có 355 người nghiện mới, tăng 98,3% so với cùng kỳ 
năm trước. Trong ñó có 73 người nghiện từ ñịa phương khác ñến, tăng 32,7% so với cùng 
kỳ; 19 học sinh, sinh viên liên quan ñến ma túy, tăng 171% so với cùng kỳ năm trước.  

Bảng 1: Tội phạm do sinh viên gây ra trong 5 năm (2007 – 2011) tại Tp. Đà Nẵng 
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93 104 108 111 115 133 135 136 138 139 143 194 202 205 233 245 248 249 250 257
Hải Châu 16 2 6 27 2 7 3 1 1 65
Thanh khê 59 5 34 3 3 3 8 34 14 1 164
Liên Chiểu 23 3 1 10 16 3 4 60
Cẩm Lệ 1 2 5 1 9
Sơn Trà 2 5 2 6 2 8 1 26
Ngũ Hành Sơn 1 1 6 8 1 1 2 1 21
Hòa Vang 8 1 3 2 5 2 21
TỔNG 3 113 3 1 1 2 2 32 98 8 3 3 33 3 3 34 14 1 8 1 366

QUẬN/              
HUYỆN

TỘI DANH - THEO ĐIỀU LUẬT (HÌNH SỰ) CỘNG

(N
guồn: Báo cáo thống kê của Văn phòng Cảnh sát ñiều tra, Công an Tp. Đà Nẵng về  

tình hình tội phạm do sinh viên gây ra từ năm 2007 - 2011) 

Qua những số liệu trên chúng ta nhận thấy: 3 vụ giết người, 113 vụ cố ý gây thương 
tích, 3 vụ vô ý gây thương tích, 1 vụ hiếp dâm, 1 vụ giao cấu với trẻ em, 2 vụ cướp tài sản, 
2 vụ cưỡng ñoạt tài sản, 32 vụ cướp giật tài sản, 98 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ lừa ñảo chiếm 
ñoạt tài sản, 3 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 33 vụ vi 
phạm qui ñịnh về ñiều khiển giao thông ñường bộ, 3 vụ giao cho người không ñủ ñiều kiện 
ñiều khiển các phương tiện giao thông ñường bộ, 3 vụ vận chuyển vũ khí thô sơ, 34 vụ gây 
rối trật tự công cộng, 14 vụ ñánh bạc, 1 vụ tổ chức ñánh bạc, 8 vụ tiêu thụ tài sản do người 
khác phạm tội mà có, 1 vụ hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.  

Từ kết quả, số liệu khảo sát và phân tích trên cho thấy học sinh sinh viên có thể gây 
ra hầu hết các loại tội phạm mà bọn tội phạm hình sự gây ra. Hành vi phạm tội, hành vi vi 
phạm pháp luật của HSSV chủ yếu tập trung vào các hành vi xâm phạm trật tự xã hội. Tình 
hình trên cho thấy, tính chất và diễn biến vi phạm pháp luật trong HSSV trên ñịa bàn thành 
phố ngày càng phức tạp, số lượng các vụ việc vi phạm pháp luật tăng lên nhanh chóng. Vì 
vậy, cần phải nghiên cứu làm rõ những nguyên nhân dẫn ñến vi phạm pháp luật trong học 
sinh, sinh viên. Đồng thời tính toán xây dựng các nhóm biện pháp cơ bản trong công tác 
phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả vi phạm pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng học 
sinh, sinh viên vi phạm pháp luật ở lĩnh vực an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
ñịa bàn thành phố. Hướng dẫn các quy trình thực hiện trong công tác biện pháp phòng 
ngừa vi phạm pháp luật (VPPL) cho học sinh, sinh viên.  
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2.3. Phân tích thực trạng về vi phạm pháp luật của HSSV trường Cao ñẳng 
Công nghệ  

2.3.1 Thực trạng về thành phần của HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

2.3.2 Thực trạng về thiết chế văn hóa của HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

2.4. Thực trạng về giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường 
Cao ñẳng Công nghệ  

2.4.1 Thực trạng về nội dung giáo dục  phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 
trường Cao ñẳng Công nghệ 

2.4.2 Thực trạng về hình thức, phương pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật 
cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

 2.4.3.1. Về hình thức giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường 
Cao ñẳng Công nghệ 

 2.4.3.2. Thực trạng về phương pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 
HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ   
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2.5. Thực trạng về công tác quản lý giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật 
cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

2.5.1 Thực trạng về xây dựng mục tiêu của công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

2.5.2 Thực trạng về công tác kế hoạch hoá giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 
HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ     

2.5.3 Thực trạng về công tác tổ chức phân công, phân nhiệm giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ     

2.5.4 Thực trạng về công tác chỉ ñạo, phối hợp các lực lượng giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ     

2.5.5 Thực trạng về công tác kiểm tra, ñánh giá công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ     

2.6. Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ 

2.6.1 Những nhân tố tác ñộng về mặt nhận thức, ảnh hưởng ñến công tác giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật của HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ 

2.6.2 Những nhân tố tác ñộng về mặt quản lý ảnh hưởng ñến công tác giáo dục phòng 
ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ 

Bên cạnh việc phân tích những nhân tố tác ñộng về mặt nhận thức cũng cần ñiều tra 
các nhân tố quản lý làm ảnh hưởng  trực tiếp ñến công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ. Nhằm xây dựng các biện pháp phù hợp 
với thực trạng ñã ñiều tra ñối với công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 
HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ. 

Tóm lại:  một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn ñến công tác giáo dục và   
phòng ngừa vi phạm pháp luật trong HSSV ñó là:  

Một là: Nhận thức về giáo dục pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật của HSSV 
còn mang tính chung chung, mơ hồ, chưa hiểu một cách cụ thể hoặc do những tác ñộng 
không ñáng có làm ảnh hửng trực tiếp ñến quá trình nhận thức của HSSV. 

Hai là: Nhận thức quán triệt và chỉ ñạo về công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ñoàn thể trong ñơn vị còn quá xem nhẹ, do 
ñó chưa ñược trở thành một nội dung hoạt ñộng thường xuyên của nhà trường. 
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Ba là: Việc xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt ñộng về công tác giáo dục  phòng 
ngừa vi phạm pháp luật trong nhà trường chưa ñược phân công, phân nhiệm rõ ràng, do ñó 
chưa biết triển khai từ ñâu, do ai theo dõi, tổ chức, chỉ ñạo và thực hiện. 

Bốn là: Thiếu sự quan tâm chỉ ñạo của các cấp chính quyền và cơ quan chủ quản 
nên công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật còn ñang bị bỏ ngỏ, do ñó chưa có sự 
ràng buộc về mặt pháp lý và giao nhiệm vụ cụ thể. 

Năm là: Công tác giáo dục và biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong nhà 
trường chưa ñược phát ñộng, ñăng ký, kiểm tra, ñánh giá thi ñua nên hầu hết các ñơn vị và 
ñoàn thể chưa ñưa vào sơ, tổng kết ñánh giá nhiệm vụ hàng năm của ñơn vị mình. 
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CHƯƠNG 3: 

CÁC NHÓM BI ỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA VI PHẠM 
PHÁP LUẬT CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ -
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

3.1. Các nguyên tắc chỉ ñạo xây dựng và thực hiện các biện pháp giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ 

3.1.1 Các biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV phải góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục – ñào tạo của nhà trường và thực hiện chương 
trình 5 không của UBND thành phố Đà Nẵng   

3.1.2 Các biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật ngoài việc phải ñảm bảo 
tính quy phạm pháp luật, nhưng ñồng thời phải ñảm bảo tính nghiêm minh của 
pháp luật và ñược chế ñịnh, chế tài ñủ mạnh.  

3.1.3 Các biện pháp phải mang tính hệ thống (tính trồi) tác ñộng vào tất cả các khâu, 
các yếu tố của quá trình quản lý 

3.1.4 Các biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật của HSSV phải ñi ñôi với 
công tác xây dựng nếp sống văn hóa, phù hợp với ñạo lý, truyền thống của dân 
tộc Việt Nam 

3.1.5 Các biện pháp phải thiết thực, phù hợp với ñặc ñiểm, môi trường hoạt ñộng, với 
ñiều kiện thực tế của nhà trường, ñiều kiện học tập và rèn luyện của HSSV  

3.2. Các nhóm biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 
trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.1 Nhóm biện pháp tác ñộng về nhận thức ñối với công tác giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.1.1  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho ñội ngũ 
cán bộ, viên chức (CBVC), học sinh, sinh viên (HSSV) về giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật và biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao 
ñẳng Công nghệ   

3.2.1.2  Đa dạng hóa nội dung, hình thức, con ñường, phương pháp giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ     

3.2.1.3  Xây dựng ñiển hình tiên tiến về công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật 
cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    
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3.2.2 Nhóm biện pháp thực hiện các chức năng giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp 
luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.2.1  Kế hoạch hoá công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường 
Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.2.2  Tư vấn thành lập Ban chỉ ñạo; tổ chức phân công, phân nhiệm công tác  giáo dục 
phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.2.3  Tư vấn chỉ ñạo, phối hợp sử dụng có hiệu quả các lực lượng trong và ngoài nhà 
trường ñối với biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường 
Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.2.4  Kiểm tra, ñánh giá, khen thưởng và tạo các ñộng lực cho việc thực hiện phòng 
ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.3 Nhóm biện pháp về xây dựng môi trường xã hội, môi trường pháp luật và ñiều 
kiện cơ sở vật chất ñối với công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV 
trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.3.1  Xây dựng môi trường văn hóa ñô thị nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.3.2  Xây dựng các chế ñịnh, chế tài về xử lý vi phạm pháp luật ñối với HSSV trường 
Cao ñẳng Công nghệ    

3.2.3.3  Tăng cường cơ sở vật chất-trang thiết bị cho công tác giáo dục phòng ngừa vi 
phạm pháp luật cho HSSV trường Cao ñẳng Công nghệ    

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Mỗi biện pháp có ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ riêng nên có những ưu nhược ñiểm 
riêng. Do ñó, ñể công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật ñạt ñược hiệu lực và hiệu 
quả cao cần phải kết hợp nhiều biện pháp, kết hợp với nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, 
khách quan và chủ quan có như vậy mới mang lại mục ñích, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung 
mà ñề tài ñề cập ñến. 
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CHƯƠNG 4: 

KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

 

4.1. Kết luận 

Biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật là biện pháp giáo dục con người, thông 
qua việc giáo dục thực hiện pháp luật; con người vừa là mục ñích vừa là ñộng lực ñể phát 
triển xã hội, ñồng thời vừa là ñộng lực vừa là mục tiêu của quá trình giáo dục ñó. Do vậy, 
cần phải ñưa công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trở thành một hoạt ñộng 
thường xuyên, nhất là ñối với những nhà trường mang tính ñặc thù ña ngành, ña lĩnh vực 
như Đại học Đà Nẵng.  

Biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV là một hoạt ñộng ña 
chức năng trong ñó nổi lên là: chức năng nhận thức, chức năng tuyên truyền, chức năng 
giáo dục, chức năng quản lý... nhằm thoả mãn nhu cầu phong phú của con người và ñáp 
ứng sự phát triển của xã hội. Do vậy, từ những chức năng trên chúng ta nhận thấy rằng  
công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho mọi người nói chung và HSSV nói 
riêng có ý nghĩa hết sức to lớn trên mặt bình diện chung của quá trình công nghiệp hoá, 
hiện ñại hoá và ñô thị hoá hiện nay. 

Cần sớm ñưa công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật là một nhu cầu cấp 
bách và không thể thiếu ñược trong sự nghiệp giáo dục trong giai ñoạn hiện nay. 

Công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật là một hoạt ñộng mang tính phức 
hợp, ña chiều, tích hợp nhiều trong các công tác giáo dục ý thức và bản lĩnh chính trị; giáo 
dục tuyền thống; giáo dục pháp luật; giáo dục ñạo ñức - công dân; giáo dục nghề nghiệp; 
giáo dục môi trường; giáo dục thể chất; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục quốc phòng... song có 
thể nhận dạng công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật là một dạng giáo dục của 
kỹ năng sống lành mạnh như trong dự thảo về quy ñịnh giáo dục phẩm chất chính trị, ñạo 
ñức, lối sống cho HSSV trong các cơ sở trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục ñại học ngày 
22-01-2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phòng ngừa vi phạm pháp luật là những giải pháp lâu dài, làm cho hoạt ñộng này 
lan toả, thấm sâu trong ñời sống của mọi người dân, mọi HSSV ñòi hỏi không chỉ ở mọi 
cấp, mọi ngành bằng những biện pháp và các thiết chế của nhà nước và pháp luật, mà còn 
phải nêu cao ý thức, tính tự giác, lòng tự trọng dân tộc, truyền thống quý báu của dân tộc 
và gia ñình, tình cảm và ý chí cầu thị của mỗi người “Mình vì mọi người, mọi người vì 
mình” có như vậy công tác giáo dục phòng ngừa  vi phạm pháp luật mới ñi vào giá trị ñích 
thực của nó. 
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4.2. Khuyến nghị 

4.2.1 Đối với UBND thành phố Đà Nẵng  

- Cần nâng cao năng lực và hiệu quả  quản lý nhà nước về pháp luật; hoàn thiện và 
ban hành các quy ñịnh, quy ước và tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm. 

-  Biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật là ñảm bảo và duy trì sự ổn ñịnh bền 
vững của ñô thị, bao gồm: trật tự công cộng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, phòng 
chống tệ nạn xã hội... Các ngành, các cấp của thành phố cần phải tăng cường công tác 
phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lĩnh vực trật tự an toàn ñô thị và thường xuyên kiểm tra, 
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các biện pháp tổ chức hành chính ñóng vai 
trò quan trọng trong việc tạo ra sự tác ñộng có chủ ñịnh, có mục ñích, có kế hoạch với việc 
dùng dư luận xã hội hoặc các biện pháp cưỡng chế hành chính ñể ñiều chỉnh các hành vi 
sai phạm của người dân, HSSV. Trong ñó, ñặc biệt chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện và 
ban hành các nội quy, quy ñịnh, quy ước phù hợp với mỗi hành vi, mỗi ñơn vị cơ sở; ñồng 
thời, tổ chức triển khai tốt việc kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Cần tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và các hoạt ñộng có liên quan ñến hoạt ñộng 
phòng ngừa vi phạm pháp luật như: tạo nhiều hơn nữa các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao cho HSSV giữa các trường trên ñịa bàn thành phố; các diễn ñàn giao lưu giữa 
HSSV với lãnh ñạo thành phố với các doanh nghiệp thành phố. Tạo ñiều kiện tối ña cho 
HSSV tham gia tự tổ chức các hoạt ñộng triễn lãm, hội thi sáng tạo, sản phẩm tuổi trẻ, hội 
chợ việc làm... 

- Tổ chức hội thi các nhóm nhạc trẻ, các tác phẩm sân khấu, hội họa, ñiêu khắc... ñể 
phát hiện tài năng trên lãnh vực văn hóa hóa nghệ thuật. Có cơ chế, chính sách tích cực hơn 
nữa ñể HSSV tốt nghiệp ra trường có cơ hội tạo việc làm, tham gia công tác, công hiến 
trưởng thành trong môi trường của thành phố. 

- Đầu tư và tổ chức các ñợt tham quan di tích lịch sử, di tích văn hóa, bảo tàng ở trên 
ñịa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cho HSSV; 

- Thành lập quỹ phòng chống thiên tai, quỹ an toàn giao thông nhằm hỗ trợ cho các 
lực lượng tham gia khi có bão, lụt và các ngày tết, lễ, cao ñiểm, nhằm hạn chế tai nạn giao 
thông và thiên tai xảy ra. 

4.2.2 Ủy ban nhân dân các cấp 

- Cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp phải triển khai xây dựng và chỉ ñạo tổ chức có 
hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan ñến việc 
ñảm bảo an ninh trật tự và môi trường học tập, sinh sống của sinh viên. Hạn chế và tiến tới 
thủ tiêu những nguyên nhân, ñiều kiện, ñặc biệt là những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị 
trường tác ñộng xấu ñến môi trường sống, học tập và rèn luyện của sinh viên..  
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- Thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng, tuyên truyền về ñường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những vấn ñề về an ninh trật tự trong 
ñó tình hình vi phạm pháp luật ñối với sinh viên, dự báo những vấn ñề phức tạp nảy sinh về 
tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật ñể nâng cao trách nhiệm của các em trong công tác phòng 
ngừa. 

- Xây dựng lối sống lành mạnh, tạo ra môi trường xã hội tốt trong từng khu phố, 
cụm dân cư, thôn xóm, trong trường học, cơ sở giáo dục. Tổ chức cho sinh viên tham gia 
các hoạt ñộng văn hóa xã hội, các câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao, vui chơi giải trí, 
thu hút sinh viên vào các tổ, ñội thanh niên xung kích, thanh niên an ninh, thanh niên tự 
quản ñể sinh viên tham gia trực tiếp vào các hoạt ñộng giữ gìn an ninh trật tự, phát hiện và 
ñấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật trong sinh viên. 

4.2.3 Ngành giáo dục & ñào tạo 

- Ngành giáo dục ñào tạo nói chung và các trường ñại học, cao ñẳng nói riêng không 
ngừng bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chương trình giáo dục và ñào tạo cho sinh viên 
phát triển một cách toàn diện, sống có lý tưởng, hoài bão, ý thức dấn thân, rèn luyện, tu 
dưỡng nhân cách ñạo ñức…Chủ ñộng trong công tác quản lý sinh viên, phát hiện kịp thời 
những sinh viên cá biệt, vi phạm pháp luật ñể có biện pháp tác ñộng, giáo dục, uốn nắn phù 
hợp, nhất là ñối với những sinh viên thường hay vi phạm nội qui của trường, ham chơi, xao 
lãng chuyện học tập. 

4.2.4 Đối với Đại học Đà Nẵng và trường Cao ñẳng Công nghệ 

- Cần ñưa công tác xây dựng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trở thành một 
trong những công tác chỉ ñạo của toàn Đại học Đà Nẵng, có tổ chức và phát ñộng các 
phong trào thi ñua giữa các trường thành viên và xem việc xây dựng biện pháp phòng ngừa 
vi phạm pháp luật trong CBVC, HSSV trở thành một tiêu chí ñánh giá thi ñua.  

- Chỉ ñạo Ban Giám hiệu các trường và các tổ chức ñoàn thể Công ñoàn, Đoàn 
Thanh niên, Hội sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ ñược giao và ñiều lệ của tổ chức mình. 

- Chỉ ñạo Ban Công tác HSSV làm ñầu mối với Phòng Công tác HSSV các trường 
thành viên thực hiện xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức thực hiện các hoạt ñộng liên 
quan ñến công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho HSSV. 

- Chỉ ñạo Ban Thanh tra, Pháp chế và Công tác thi ñua có kế hoạch thanh kiểm tra 
và ñánh giá ñể có hình thức khen thưởng và kỷ luật thích ñáng ñối với các tập thể và cá 
nhân có thành tích hoặc vi phạm về công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong 
toàn Đại học Đà Nẵng.  
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- Chỉ ñạo Ban Kế hoạch tài chính và tổ tài vụ các trường xây dựng dự toán chi ngân 
sách và ñiều kiện cơ sở vật chất cho hoạt ñộng công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật 
trong toàn Đại học Đà Nẵng. 

4.2.5 Các tổ chức Chính trị - Xã hội 

- Các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên, 
Hội sinh viên phải phối hợp hoạch ñịnh chính sách, chiến lược và hình thức, biện pháp và 
các hoạt ñộng thu hút sinh viên tham gia tích cực, qua việc tham gia này giúp cho nhận 
thức và hành ñộng của sinh viên  phù hợp qui ñịnh của pháp luật. 

- Các tổ chức chính trị xã hội, gia ñình và nhà trường phối hợp tốt trong công tác 
quản lý giáo dục sinh viên. Nâng cao hiệu quả của các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục 
ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp thanh thiếu niên và học sinh sinh viên. Giáo 
dục các em về những chuẩn mực ñạo ñức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp 
luật, lấy chuẩn mực xã hội làm thước ño cho hành vi xử sự. Trong công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhân cách, truyền thống ñạo ñức, 
pháp luật, ñồng thời có những nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, tâm lý  
sinh viên. Vấn ñề quan trọng là cho các em hiểu về luật, những vấn ñề liên quan ñến mình 
mà tự giác chấp hành, tích cực tham gia phòng ngừa vi phạm phạm pháp luật tại cơ sở nói 
ñang sống và học tập.  

 


