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BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kế hoạch 712/KH-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về
tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ngày 07/4/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số
09/KH-SKHCN để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, giai đoạn 2014 – 2019,
Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai đồng bộ, hiệu
quả việc thi hành Hiến pháp trong toàn Sở, cụ thể:
- Hàng năm, Sở đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật, trong đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp là
trọng tâm, song song với phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật
mới được ban hành liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của ngành Khoa
học và Công nghệ như: Luật Khoa học và Công nghệ 2013; Luật chuyển giao
công nghệ 2017; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Đo lường; Luật
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật An toàn bức xạ.
- Triển khai thực hiện Luật khoa học và công nghệ và các văn bản QPPL
thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, Sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành
nhiều nghị quyết, quyết định về chính sách phát triển của ngành, như: Nghị
quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát triển
khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015– 2020, Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng
dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025,
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 về việc Quy chế quản lý
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị, Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 về Quy định
quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quyết định số
46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về Quy chế Giải thưởng KH&CN tỉnh
Quảng Trị, Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc ban
hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ quyết toán và dự toán kinh phí
đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị,
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Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh ban hành
Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị,
doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các chính sách của
địa phương về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
2. Kết quả triển khai
2.1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp
a) Kết quả đạt được
Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều xây dựng và tổ chức thực hiện
Kế hoạch phổ biến pháp luật, thông qua đó đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp
thời Hiến pháp, Luật và các văn bản dưới Luật đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong toàn Sở, cụ thể:
- Đã tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của Hiến pháp và các
văn bản: Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2018, Luật An ninh mạng 2018, Luật Tố cáo 2018, Luật Tiếp cận thông tin
2016, Luật an toàn thông tin mạng 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật 2015, Luật phổ biến giáo dục pháp luật…
- Cử thành viên tham gia báo cáo viên pháp luật, tham gia đầy đủ các buổi
Hội nghị, tập huấn báo cáo viên hàng năm.
- Thực hiện kế hoạch 4060/KH-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh
về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”, Sở đã tổ chức cho 100% CBCCVC tham gia cuộc thi.
- Mở chuyên mục giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông
tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ dostquangtri.gov.vn nhằm
cập nhật thường xuyên và kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
Kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp theo Phụ lục 1
2.2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù
hợp với Hiến pháp năm 2013
Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, lập danh mục các văn bản hết hiệu lực,
còn hiệu lực, đề xuất danh mục văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành
mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành gửi Sở Tư pháp xem xét trình
UBND tỉnh quyết định. Ngày 26/01/2018, thực hiện Kế hoạch 154/KH-UBND
ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, Sở đã ban hành kế hoạch số 21/KH-SKHCN
về việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2019. Trong giai đoạn 2014 –
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2019, Sở đã tham mưu ban hành 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh (Số
08/2014/NQ-HĐND và số 31/2017/NQ-HĐND) và 06 Quyết định của UBND
tỉnh (số 26/2013/QĐ-UBND, số 46/2014/QĐ-UBND, số 14/2015/QĐ-UBND, số
32/2015/QĐ-UBND, số 11/2016/QĐ-UBND, số 52/2016/QĐ-UBND).
2.3. Về việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày
25/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày
7/11/2016 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, Sở cũng đã ban hành các
quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của
các đơn vị trực thuộc Sở theo thẩm quyền.
Kết quả điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo
Phụ lục 3.
2.4. Về việc các cơ quan nhà nước triển khai các biện pháp cần thiết
nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp
Nhằm triển khai hiệu quả việc hình thi hành Hiến pháp, các văn bản
QPPL và Nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ, hàng năm,
trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở các kế
hoạch cụ thể để triển khai thực hiện như: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật, Kế hoạch thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, Kế hoạch thực
hiện công tác pháp chế, Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL… trong đó quy
định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, đơn vị và nguồn lực đảm bảo
thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác triển khai thi hành Hiến pháp tại Sở Khoa học và Công nghệ
nhìn chung đạt được nhiều thuận lợi: Việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính
sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh kịp thời, đạt được hiệu
quả cao; Công tác tuyên tuyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp và các văn bản
QPPL thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách được triển khai đa dạng về hình thức, đầy
đủ về nội dung, đảm bảo tính kịp thời và đúng đối tượng; Chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc được điều chỉnh
kịp thời theo các quy định của pháp luật hiện hành; Công tác kiểm tra, rà soát
VBQPPL trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được triển khai đúng kế hoạch,
đảm bảo được nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả.
2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân
3

- Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL còn chưa đạt được yêu
cầu như mong muốn.
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chậm được ban hành, các văn bản
hướng dẫn của Bộ, ngành nhiều lúc chưa cụ thể và có nhiều điểm chồng chéo,
không thống nhất nên đôi khi còn nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện.
Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Hiến pháp năm
2013 của Sở Khoa học và Công nghệ./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.

Trần Thiềm
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Phụ lục 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NĂM 2013

TT

Tên hoạt động

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

Thời gian thực
hiện/hoàn thành

Kết quả

1

Hội nghị Tổ chức, triển
khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam

Sở Khoa học và
Công nghệ

2014

01 HN

2

Hội nghị Tổ chức lấy ý
kiến đóng góp dự thảo
Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Sở Khoa học và
Công nghệ

2015

01 HN

3

Hội thi tìm hiểu pháp luật
về khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và
Công nghệ

2016

01 cuộc thi
trắc nghiệm,
tự luận và hỏi
– đáp; thi
hùng biện
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Hội nghị phổ biến Luật
chuyển giao công nghệ

Sở Khoa học và
Công nghệ

2017

01 HN

Hội nghị phổ biến Luật
tiếp cận thông tin
Hội nghị phổ biến Luật
PCTN, Luật Tố cáo và
Luật tiếp cận thông tin

Sở Khoa học và
Công nghệ

2018

01 HN

Sở Khoa học và
Công nghệ

2019

01 HN
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Phụ lục 3
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KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013

TT

Tên cơ quan, tổ chức

1

Sở Khoa học và Công
nghệ Quảng Trị

2

Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ

Cơ cấu tổ chức, chức
Cơ cấu tổ chức, chức
năng, nhiệm vụ, quyền năng, nhiệm vụ, quyền
hạn trước khi được
hạn sau khi được điều
điều chỉnh
chỉnh
Quyết định số
12/2012/QĐ-UBND
ngày 28/8/2012

Quyết định số
14/2015/QĐ-UBND
ngày 25/6/2015

Quyết định số
Quyết định số 1485/QĐ2838/QĐ-UBND ngày
UBND ngày 11/8/2008
7/11/2016
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