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Số: 65 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020; Công văn số 567/STP-VP
ngày 03/6/2020 của Sở Tư pháp v/v Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2020; Sở
Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Để thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động phổ
biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là PBGDPL), Lãnh đạo Sở Khoa học và
Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội
dung Luật PBGDPL, Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL và chỉ đạo của
Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 về việc
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đến toàn thể công chức, viên chức, người lao
động thuộc Sở.
Đồng thời, để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL và thực
hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về phổ biến,
giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 09/KHSKHCN ngày 06/02/2020 triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Cách thức triển khai, tổ chức thực hiện
Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật mới của Nhà nước đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động của Sở.
Trong đó, hoạt động PBGDPL về nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân
được Sở quan tâm chú trọng tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều
hình thức khác nhau:
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- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội thi, in ấn phẩm phát hành Poster
và tờ rơi, sổ tay hỏi đáp, gửi thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật đến các
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ…..
- Đăng các tin, bài liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ trên Trang
thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://dostquangtri.gov.vn.
- Phối hợp với các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị xây
dựng phóng sự, sản xuất chương trình chuyên mục về khoa học và công nghệ.
2. Kết quả hoạt động PBGDPL
Trong 6 tháng năm 2020, hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về khoa học và công nghệ được Sở tăng cường trên mọi phương diện và đem
lại nhiều kết quả tích cực.
Đã xây dựng kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở
về PBGDPL năm 2020 của Sở với các nội dung triển khai là: Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Bộ
Luật Lao động năm 2019; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019; Luật An ninh
mạng 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý,
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết công việc.
- Tổ chức tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2020 với chủ
đề “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”.
- Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh giới thiệu 03
công trình, giải pháp KH&CN trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật
và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi Sáng tạo Khoa học do tỉnh tổ chức giai đoạn
2018 - 2020 để công bố trong Sách vàng Việt Nam 2020.
- Triển khai cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị.
- Tư vấn, hướng dẫn 05 đơn vị hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp và gia hạn thủ
tục sử dụng thiết bị X-quang trong y tế trên địa bàn.
- Hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp KH&CN; triển
khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh
dịch Covid-19...
Xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và tổ chức tập huấn áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND
phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 cho cán bộ công chức 16 xã, phường, thị
trấn trên toàn tỉnh.
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Phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong trên công tơ tổng
của 07 cột đo xăng dầu tại Công ty cổ phần Thiên Tân và Công ty cổ phần đầu tư
xăng dầu Việt Lào; Theo d i 06 đơn vị thực hiện thủ tục sửa chữa và báo cáo sau
sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2015/TTBKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng
dầu.
Công tác thông tin khoa học và công nghệ được đa dạng hoá về nội dung và
hình thức, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức
khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.
+ Trong kỳ báo cáo Sở Khoa học và công nghệ đã thực hiện: Xuất bản các
Đặc san số 1 và số 2/2020 và các Bản tin Thông tin KH&CN số 1,2,3,4/2020; Phát
sóng 05 số Chuyên mục KH&CN trên Đài PT-TH Quảng Trị; Phát hành 04 số
Chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị; Phối hợp với Đài PT-TH Quảng Trị
cung cấp tư liệu để đưa 11 tin thời sự.
+ Quản trị và vận hành Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị; duy trì
hoạt đông các chuyên mục được tích hợp lên Cổng.
+ Thường xuyên theo d i và giải đáp thắc mắc các quy định pháp luật về
khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của Sở.
+ Cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật ban hành mới thuộc
các lĩnh vực chuyên môn của Sở trên Trang Thông tin điện tử của Sở để cung cấp
thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.
+ Thực hiện việc phổ biến thông tin về hoạt động khoa học và công
nghệ trên Trang Thông tin điện tử và các website của các đơn vị trực thuộc.
III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL
1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL
Báo cáo viên pháp luật của Sở có chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý về
khoa học và công nghệ. Việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác
PBGDPL Việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL được giao cho
Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc
và tổ chức công đoàn triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức phổ biến văn bản pháp
luật lồng ghép trong các Hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Sở. Sở bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách theo d i hoạt
động PBGDPL.
2. Về kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL
Sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực
hiện công tác PBGDPL.
IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
1. Đánh giá việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020
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Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật tại cơ quan đã được Lãnh đạo Sở quan tâm, coi trọng, đã chỉ
đạo triển khai kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm, đã ban hành kế hoạch phổ
biến, giáo dục pháp luật nhằm triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Nội dung tuyên truyền
đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, các văn bản ban hành được triển
khai kịp thời, đầy đủ và đúng theo kế hoạch đã đề ra.
Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân, tạo điều
kiện cho việc tiếp cận pháp luật dễ dàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được
củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động phổ biến
giáo dục pháp luật. Nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, doanh
nghiệp và người dân được nâng lên, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực,
nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phục vụ có hiệu
quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo
đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có trọng tâm, xây dựng theo
chuyên đề, nhóm văn bản, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội tại địa phương.
Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo đầy
đủ đúng tiến độ theo quy định.
2. Thuận lợi
- UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên quan tâm chỉ đạo
và tạo mọi điều kiện để các cơ quan, ban ngành phối hợp thực hiện tốt hoạt động
PBGDPL.
- Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện
tốt công tác PBGDPL.
- Sự phối hợp của các cơ quan thực thi, cơ quan báo, đài truyền hình và
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì và phát triển tốt.
3. Khó khăn
Số lượng Báo cáo viên pháp luật của Sở còn hạn chế về số lượng. Do báo
cáo viên pháp luật thực hiện công tác kiêm nhiệm nên ít có điều kiện, thời gian
đầu tư trong việc trau dồi, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL.
4. Đề xuất kiến nghị
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Khoa học và Công nghệ đề
xuất một số nội dung sau:
Các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ
chức triển khai PBGDPL theo đặc thù từng nhóm ngành, quy định về việc bố trí
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cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu PBGDPL tại các sở, ngành (tiêu chuẩn, trình
độ chuyên môn...); Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công
chức làm công tác PBGDPL tại các Sở, ban, ngành của tỉnh.
Trên đây là Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm
2020.
Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT, TTra.

Trần Ngọc Lân
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Biểu số: 09c/BTP/PBGDPL
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TTBTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: Ngày 16 tháng 6 hàng năm

Số báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh
(Người)

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH
(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo: 6 tháng.
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
đến ngày 31 tháng 05 năm 2020)

Đơn vị báo cáo: Khoa học và Công nghệ
Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế) ngày
09/6/2020.
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp .......

Kết quả hoạt động PBGDPL
PBGDPL trực tiếp

Số tài liệu PBGDPL
đƣợc phát hành (Bản)

Thi
tìm hiểu pháp luật

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (Đồng)

Chia ra
Tổng số

Trong đó: Số
người tham gia
phổ biến pháp
luật trực tiếp

Số cuộc
(Cuộc)

Số lượt người
tham dự
(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt
người dự thi
(Lượt
người)

Tổng số

Trong đó:
Số lượng tài
liệu đăng tải
trên Internet

Tổng số
kinh phí

Kinh phí NSNN
Kinh phí
NSNN phân
bổ thường
xuyên

KP NSNN cấp
theo chương
trình, đề án

Kinh phí từ nguồn
hỗ trợ khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0

0

01

16 đơn vị
phường, xã

0

0

09

05

0

có

0

0
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