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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
Thực hiện:
- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Phổ biến, giáo
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật trên địa bàn tỉnh năm 2021;
- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch số
15/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số
1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực
hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân
dân trên đại bàn tỉnh Quảng Trị.
Trên cơ sở các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ
ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến, quán triệt đến toàn thể CCVC và người lao động trong toàn Sở,
người công tác trong ngành khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân các quy
định của pháp luật mới ban hành một cách kịp thời, đầy đủ theo Chỉ thị số 32-CT/TW,
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi
hành; các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo
dục pháp luật.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của
các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; ý thức tự học
tập, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối
sống của đội ngũ CBCCVC và người lao động trong toàn ngành.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường
xuyên, kịp thời; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước và gắn với việc triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính trị được
giao.
Chủ động tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định mới của pháp
luật liên quan đến hoạt động của ngành và quyền, trách nhiệm của CCVC, người lao
động. Thực hiện lồng ghép việc quán triệt, phổ biến pháp luật vào các cuộc họp, hội

nghị; thông qua công tác kiểm tra, thanh tra và đăng tải trên trang thông tin điện tử
của Sở nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến được kịp thời, sâu rộng, thiết
thực và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kế luận số 80KL/TW của Ban Bí thư; gắn với việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng
Trị lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt các Luật, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp
luật do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mới ban hành liên quan đến hoạt động khoa học
và công nghệ; công tác phòng, chống tham nhũng và quyền, trách nhiệm của CCVC
và người lao động: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020;
Chỉ thị 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 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…
- Tiếp tục triển khai, phổ biến có hiệu quả các văn bản pháp luật về khoa học và
công nghệ: Luật khoa học và công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường;
Luật Năng lượng nguyên tử.... các nghị định quy định chi tiết và thông tư hướng dẫn
thi hành.
2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng; ISO 9001 cho các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cử CCVC và người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp
tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Đăng tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định mới của
pháp luật về khoa học và công nghệ trên trang thông tin điện tử của Sở.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày pháp luật
Nước CHXHCN Việt Nam” ngày 09/11/năm 2021.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
- Các phòng, đơn vị, đoàn thể thuộc Sở chủ động đề xuất, tổ chức các lớp tập
huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách cho
CCVC và người lao động trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh.
- Văn phòng Sở tổng hợp, đề xuất danh sách CCVC&NLĐ tham gia các lớp tập
huấn, bồi dưỡng về giáo dục, phổ biến pháp luật.
- Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH&CN thường xuyên kiểm
tra, cập nhật và đăng tải kịp thời các quy định mới của pháp luật về khoa học và công
nghệ trên trang thông tin điện tử của Sở.
- Thanh tra Sở thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan; kịp thời tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp

luật đến toàn thể CCVC và người lao động trong toàn Sở; phối hợp, hướng dẫn các
phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo
kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Sở Tư
pháp định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và năm 2021 (trước ngày 15/11) để tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của
Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các phòng, đơn vị, đoàn thể thuộc Sở nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTra.
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