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KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong năm 2021. 

Đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công chức, viên chức và 
người lao động (CCVC&NLĐ), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). 

Nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của CCVC&NLĐ, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ nắm bắt kiến 

thức pháp luật để vận dụng quy định pháp luật sao cho đúng, kịp thời, hiệu quả 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực KH&CN. 

2. Yêu cầu 

Bám sát theo nội dung, yêu cầu cụ thể trong các văn bản của Trung ương và 

của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực 

KH&CN năm 2021. 

Xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo tính mới của văn bản, 

đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung thông tin đến CCVC&NLĐ, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân. Lồng ghép có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

việc triển khai nhiệm vụ phát triển KH&CN tại địa phương. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Thực hiện thường xuyên và theo yêu cầu; đánh giá được kết quả thực hiện sau 

mỗi cuộc tuyên truyền nhằm xây dựng phương hướng, kế hoạch phù hợp, cụ thể 

cho đợt tiếp theo. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  

Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục cho CCVC&NLĐ các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của 

ngành, trong đó chú trọng các văn bản mới ban hành: Luật Khoa học và Công 

nghệ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Luật công nghệ cao, Luật Đo lường; Chất Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ 

cao, Luật Công nghệ thông tin, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Thanh tra, 

Luật Thi đua khen thưởng, Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật 

viên chức năm 2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019, pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông… 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật khác được thông qua tại kỳ 

họp thứ 9, 10, Quốc hội khóa XIV, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật đầu tư (sửa đổi); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật 

Doanh nghiệp (Sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên (sửa 

đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp,  

Triển khai các Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 

2021 của UBND tỉnh, các Chương trình phối hợp và các Đề án về PBGDPL: 

Chương trình hành động về phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2020-2025. 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhân các ngày kỷ niệm: Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Quốc tế phòng, chống tham 

nhũng, Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5; Ngày Đo lường Việt Nam 

20/01, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Ngày Đo lường thế giới 20/5; Ngày Tiêu 

chuẩn thế giới 14/10.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; cải tiến chuyên 

mục PBGDPL trên trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật. Xây dựng cơ sở dữ liệu nâng cao hiệu quả sử dụng, 

quản lý tủ sách pháp luật điện tử của Sở. 

Rà soát đội ngũ Báo cáo viên pháp của ngành, đề nghị công nhận bổ sung báo 

cáo viên pháp luật mới, cử cán bộ phụ trách công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp 

luật học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến 

lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

2. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 

Phổ biến đến toàn thể CCVC&NLĐ của Khối Văn phòng Sở và các đơn vị 

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham 
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gia hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương. 

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Triển khai thông qua các cuộc hội nghị, họp Chi bộ, giao ban, đăng tải thông 

tin pháp luật trên trang thông tin điện tử và trên bản tin của Sở Khoa học và Công 

nghệ, đảm bảo đúng quy định pháp luật của nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thanh tra Sở 

Chủ trì tổ chức, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật này. 

Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng  (trước ngày 25/5/2021) và báo cáo năm 

(trước ngày 02/11/2021) về kết quả PBGDPL theo quy định.  

2. Phòng Quản lý chuyên ngành 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin PBGDPL, nâng cao hiệu quả sử 

dụng, quản lý tủ sách pháp luật điện tử của Sở trên trang thông tin điện tử tại địa 

chỉ Website: skhcn.binhdinh.gov.vn. 

Xuất bản bản tin khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung về tuyên 

truyền PBGDPL vào các ngày kỷ niệm của ngành. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Phối hợp Thanh tra Sở trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật và thông báo CCVC&NLĐ tham gia các buổi tập huấn, phổ biến pháp luật đầy 

đủ. 

Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng  (trước ngày 20/5/2021) và báo cáo năm 

(trước ngày 30/10/2021) về kết quả PBGDPL, gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp báo 

cáo theo đúng thời hạn quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2021 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Lưu: VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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