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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1498/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 13/5/2020 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả công 

tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo 

kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2020: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Để triển khai đạt hiệu quả tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) năm 2020, Sở KH&CN Lạng Sơn đã bám sát Kế hoạch số 17/KH-

UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 để cụ thể 

hóa ban hành các văn bản:  

- Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của Sở KHCN việc triển 

khai công tác PBGDPL năm 2020. 

- Kế hoạch số 22a/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của Sở KHCN về tổ chức 

tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt I năm 2020 của Sở KH&CN. 

- Kế hoạch số 25/KH-SKHCN ngày 10/3/2020 của Sở KHCN tổ chức tập 

huấn kỹ năng viết tin, bài về hoạt động Sở hữu trí tuệ cho đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động Sở KH&CN. 

- Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 07/4/2020 của Sở KHCN về truyền 

thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Sở KH&CN. 

2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL 

Sở KH&CN bố trí ổn định 01 cán bộ trưởng phòng chuyên môn có đủ năng 

lực, trình độ chuyên môn đáp ứng theo quy định làm báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh. 

3. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 

Sáu tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện công 

tác truyên truyền PBGDPL bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, 

trọng điểm, không phô trương, hình thức mà công tác PBGDPL vẫn đảm bảo mang 

lại hiệu quả cao để đáp ứng thi hành pháp luật, cũng như nâng cao kiến thức pháp 

luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong đơn vị và các 
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tổ chức, cá nhân và người nông dân trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh văn bản 

QPPL về lĩnh vực KHCN kịp thời, tiếp cận, nắm bắt chủ trương đường lối của 

Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành,… bằng nhiều hình thức, 

như: Lớp tập huấn, tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban, trên mạng nội bộ 

trên trang website để áp dụng vào thực tiễn, cụ thể:  

3.1. Hình thức tổ chức lớp tập huấn: 

Sáu tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền phổ biến 01 

cuộc/03 tài liệu, với khoảng 30 lượt người tham dự, gồm các văn bản, tài liệu sau: 

Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu 

tin, bài, đặc biệt các tin sâu, tin tổng hợp, bài nghiên cứu trao đổi. Hướng dẫn một 

số kỹ năng cơ bản trong nghiêp vụ chụp ảnh phục vụ tin, bài như: Nguyên tắc, 

phương pháp, bố cục khuôn hình,… và thảo luận ải đáp các vướng mắc phát sinh 

về các nội dung liên quan. 

3.2. Tổ chức tuyên truyền trên trang website 

Để công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân động chủ 

động tiếp cận các văn bản QPPL để nghiên cứu, tìm hiểu trong 6 tháng đầu năm 

2020, Sở KH&CN đã tổ chức tuyền truyền 02 cuộc/15 văn bản trên trang website, 

gồm các văn bản, tài liệu: Luật Phòng chống tác hại rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 

2019;  Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống 

tác hại rượu, bia; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt;  Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định quy 

định một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 

của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 85/2015/NĐ-

CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về 

chính sách đối với lao động nữ; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-

2020;  Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009, Nghị quyết ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 

11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-

2020;  Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công điện số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra;  Chỉ thị số 06/CT-TTg  ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các 
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diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Coro gây ra và tài liệu Hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế đúng cách, phòng 

bệnh an toàn. 

1.2.Tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp:  

Tổ chức tuyên truyền 10 văn bản, tài liệu thông qua các cuộc họp, gồm: Bộ 

luật Lao động ngày 20/11/2019; Luật Viên chức 25/11/2019; Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 

KHCN công lập; Nghị định số  29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 

90/2017/TT-BTC ngày 30/08/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính  quy định về việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức KH&CNcông lập; và Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 

23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg  ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; Hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế đúng 

cách, phòng bệnh an toàn. 

 3.3. Tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra 

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát kết hợp tuyên truyền tổ 

chức, cá nhân thực hiện 07 văn bản QPPL, gồm: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật ngày 29/6/2006 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật;  Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007; Luật Đo lường số 04/2011/QH 13 ngày 

11/11/2011; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa;  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 

17/12/2013 của Bộ KH&CN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. 

3.4. Tuyên truyền khẩu hiệu về kỷ luật, kỷ cương  

Tuyên truyền bằng hình thức trên Bảng điện tử, gồm: 08 khẩu hiệu “Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiện, hiệu quả phục vụ người 

dân và doanh nghiệp”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mại trong sự nghiệp của 

chúng ta” và “Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em”; "Kỷ niệm ngày Đo 

lường Việt Nam"; "Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ 18/5"; "Chào mừng 

Đại hội Đảng Sở KH&CN";  "Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền 
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nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và ngày Quốc tế Lao động ngày 

01/5"; "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả 

phục vụ người dân và doanh nghiệp", ... 

3.5. Tuyên truyền thông qua phát hành bản tin, tạp chí;  Báo Lạng Sơn và 

Đài truyền hình tỉnh 

 Phối hợp với Bộ KHCN; Báo Lạng Sơn và Đài Phát hành truyền hình tuyên 

truyền, gồm:  

- Tạp chí tia sáng của bộ KHCN 180 cuốn; Tạp chí KHCN Việt Nam 180 

cuốn gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện thành 

phố.  

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn tuyên truyền về lĩnh vực KHCN được 24 

chuyên mục; Đài Phát hành truyền hình Lạng Sơn 12 chuyên mục tuyên truyền về 

KHCN và đời sống. 

Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên duy trì và bổ sung các văn bản QPPL về 

chủ trương của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt các văn 

bản QPPL về lĩnh vực KHCN vào tủ sách pháp luật để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 

của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị cũng như các độc giả có nhu cầu cần 

tìm hiểu.  

4. Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 

20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác 

PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020. 

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 

nay đến năm 2020, Sở KH&CN thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng 

dẫn của Sở Tư pháp. 

5. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL: 

Năm 2020, Sở KH&CN không được cấp kinh phí về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức tuyền truyền và đầu tư trang thiết bị 

cốt yếu để đáp ứng công việc thông qua các nguồn kinh phí hoạt động của ngành, 

nên trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN bố trí nguồn kinh phí từ các chương 

trình, đề tài, dự án… 

6. Đánh giá chung 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KHCN đã thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền phổ biến các văn bản, tài liệu chú trọng và thực hiện tốt việc tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương mới ban hành; 

đặc biệt Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,.... Qua các 

cuộc truyên truyền công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân, kinh doanh, 

người nông dân sản xuất trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến trong việc nhận 
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thức, hiểu biết pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật cũng như tiếp thu được 

những kiến thức kỹ thuật KHCN mới, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực KHCN và thúc đẩy phát triển KHCN, nhằm góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. 

7. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân:             

- Cán bộ báo cáo viên pháp luật của Sở dành thời gian cho nghiên cứu các 

văn bản về công tác PBGDPL chưa được nhiều. 

- Việc khai thác tủ sách pháp luật chưa được thường xuyên, liên tục. 

8. Đề xuất, kiến nghị: 

- Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ kinh phí để phục vụ công tác 

PBGDPL tại các Sở, ban, ngành.   

- Hàng năm thường xuyên tổ chức mở lớp tập huấn kỹ năng về tuyên truyền 

phổ biến GDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL. 

III. NHIỆM VỤ PBGDPL 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020: 

Trong 6 tháng cuối Sở KH&CN tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác 

PBGDP luật năm 2020 theo tinh thần Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của 

Sở KHCN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020 đã đề ra. 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật của 

Trung ương và địa phương mới ban hành, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực của 

ngành KHCN đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh xuất - nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chịu 

sự điều chỉnh các văn bản QPPL về lĩnh vực KHCN.  

2. Tiếp tục duy trì và bổ sung tủ sách pháp luật của ngành. 

3. Tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về 

PBGDPL của tỉnh tổ chức. 

Trên đây là kết quả hoạt động công tác giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 

2020 của Sở KHCN gửi Sở Tư pháp xem xét tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận:                                           
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai).                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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