UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23 /KH-SKHCN

Quảng Trị, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng;
Luật Tố cáo và Luật Tiếp cận thông tin

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND
tỉnh Quảng Trị Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã,
phường, thị trấn đạt chuấn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế
hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 26/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống
tham nhũng; Luật Tố cáo và Luật Tiếp cận thông tin như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
Nhằm quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng; tố cáo và tiếp cận thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
1.2. Yêu cầu
Nhằm quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; tố cáo và tiếp cận thông tin cho các đơn vị; cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Nội dung
Phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tố cáo năm
2018 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
3. Thành phần
3.1. Chủ trì Hội nghị
- Lãnh đạo Sở KH&CN.
- Báo cáo viên ông Lê Tiến Quốc phổ biến Luật phòng, chống tham
nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018.
- Báo cáo viên ông Trần Bình Nhân phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
năm 2016.
3.2. Đối tượng tham gia Hội nghị
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ.

3.3. Số lượng: 79 người
4. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội nghị
4.1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 12/6/2019.
4.2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Sở Khoa học và Công nghệ, số 204
Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị.
4.3. Kinh phí
Kinh phí theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục
pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm
2019.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Thanh tra sở
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật; công tác tổ
chức.
- Biên soạn tài liệu và tổ chức phổ biến.
5.2. Văn phòng Sở
Đảm bảo các điều kiện phục vụ Hội nghị./.

Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (để B/cáo);
- Thanh tra Sở, VP Sở (để th/hiện);
- Lưu: VT, TTra.
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