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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019 

           

  

Thực hiện Công văn số 435/CV-HĐPH ngày 25/01/2019 của Hội đồng 
phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây 
dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hơi năm 
2019 như sau: 

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí; quản lý, tổ chức lễ hội và đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 18/01/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức đón tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Chỉ 
thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một 
số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo mục tiêu chung, định hướng và 
tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh nói chung và của Sở nói riêng. 

- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm có tính 
khoa học cao, không phô trương, hình thức, công tác tuyên truyền phổ biến các 
văn bản QPPL đảm bảo mang lại hiệu quả cao và khẳng định được vai trò nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức phổ biến đơn giản, dễ tiếp cận, dễ nghiên cứu; nội dung chú 
trọng phổ biến theo tinh thần theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự ngày 20/6/2017; 

- Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 
02/04/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ sửa 
đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ; 
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- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về 
quản lý và tổ chức lễ hội; 

- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy 
mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Công Điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tế Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội 
xuân 2019; 

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển 
khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Tài liệu về trường hợp các lỗi liên quan đến tạm giữ giấy tờ xe, phương tiện 
(Thông tư 11/2013) và các  mức phạt về lỗi liên quan đến giấy tờ xe theo NĐ 
71/2012/NĐ-CP. 

2.  Hình thức tổ chức tuyên tuyền phổ biến: Tổ chức tuyên truyền trên 
trang website của đơn vị. 

3. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức: Trong quí I năm 2019  

2 Phương thức thực hiện: Tuyên tuyền trên mạng nội bộ, trên trang 
Website http://sokhcn.langson.gov.vn 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao cán bộ chuyên trách pháp chế phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ 
và Quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm đưa nội dung tài liệu tuyên truyền lên 
trang Website của đơn vị. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc đơn vị thường xuyên tự bố trí thời gian phù hợp 
nghiên cứu, học tập các văn bản QPPL trong nội dung Kế hoạch này để áp dụng 
vào thực tiễn. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019 
của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

  Nơi nhận:                                                                             
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 
- Lưu: VT, TTra(tthai)  
 
 
 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
 

Trần Hữu Đắc 
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