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Lạng Sơn, ngày      tháng  6 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 22/5/2021 tổng kết Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả như sau: 
 

Phần I 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC 

THỰC HIỆN 

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg, xây dựng, ban hành 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg; Kế hoạch Tổng 

kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo 

Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH&CN thường xuyên 

quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến 

toàn thể công chức, viên chức người lao động tại đơn vị và đã ban hành các văn bản 

để triển khai thực hiện như sau: Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 09/02/2017 của 

Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2017; Kế hoạch số 12/KH-

SKHCN ngày 28/02/2018 của Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 

2018; Kế hoạch: số 17/KH-SKHCN ngày 27/02/2019  của Sở KH&CN về việc triển 

khai công tác PBGDPL năm 2019; Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 của 

Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-

SKHCN ngày 28/02/2020 của Sở KH&CN việc triển khai công tác PBGDPL năm 

2020 và Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 26/01/2021 của Sở KHCN việc triển 

khai công tác PBGDPL năm 2021. 

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình Phổ biến giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021  

Hàng năm tự kiểm tra và báo cáo công tác PBGDPL theo quy định. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác PBGDPL. 

Nâng cao nhận thức phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị trong công tác PBGDPL hàng năm Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền 

văn bản QPPL của trung ương, địa phương ban hành về lĩnh vực hoạt động 

KH&CN đang có hiệu lực thi hành bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc 
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họp sinh hoạt Chi bộ, cuộc họp Giao ban, các lớp tập huấn, Hội nghị, hội thảo, các 

cuộc thanh tra, kiểm tra,…trên mạng nội bộ, trang website của Sở đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về 

KH&CN nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật để 

vận dụng vào thực tiễn, cụ thể: Trong thời gian qua, Sở KH&CN thường xuyên 

truyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức 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 công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị và các 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, đặc biệt 

là các văn bản QPPL về lĩnh vực KHCN, tài liệu kỹ thuật KHCN mới để áp dụng 

vào thực tiễn, cụ thể từ năm 2017 đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức tập huấn, hội 

thảo, hội nghị được 43 cuộc/92 văn bản, tài liệu với khoảng 5.096 lượt người tham 

dự; trên trang website 70 văn bản, mạng LAN, các cuộc họp, thanh tra, kiểm tra 

được 133 văn bản, các văn bản tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các văn bản: 

Luật KH&CN năm 2011; Luật Sở Hữu trí tuệ 2005; Luật Năng lượng nguyên tử 

2008; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá năm 2007; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; Phòng chống 

tham nhũng 2018; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

2021,… và các văn bản dưới luật. 

PBGDPL thông qua hình thức như: xuất bản được 3.950 bản tin KH&CN; 

Tạp chí tia sáng 615 cuốn; Tạp chí KH&CN Việt Nam 760 cuốn; 345 Chuyên mục 

KHCN trên báo Lạng Sơn; 92 chuyên mục KHCN và đời sống  trên đài phát thanh 

truyền hình; xuất bản bản tin TBT được 2.640 bản tin. Các nội dung tuyên truyền 

chủ yếu tập trung vào ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất đời sống người dân và 

một số văn bản QPPL quy định chính sách pháp luật Hàng rào kỹ thuật, các thông 

tin cảnh báo có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp 

nhằm tránh được những rủi ro thương mại trong hoạt động kinh doanh, các thông 

báo của WTO và các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng của các tổ chức cá nhân,... 

Bên cạnh đó đơn vị phát động các cuộc thi trực tuyến, như: Cuộc thi “Nâng 

cao nhận thức phòng tránh tai nạn bon mìn , vật nổ do chiến tranh để lại”; phát 

động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” có 16/16 đoàn viên tham gia dự thi 

trực tuyến. 

2. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL: 

 Năm 2017 Sở KH&CN được từ nguồn chi khác 20.000.000 đồng; từ năm 

2018 đến nay Sở KH&CN không được cấp kinh phí về công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật. Tuy nhiên, Sở KH&CN bố trí tuyên truyền PBGDPL lồng ghép vào các 
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chương trình, đề tài, dự án… để phục vụ công tác tổ chức tuyền truyền và đầu tư 

trang thiết bị thiết yếu để đáp ứng công việc tuyên truyền PBGDPL tại đơn vị. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ 

chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Sở KH&CN có 01 Lãnh đạo là thành viên Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh và 

bố trí ổn định 01 công chức 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. 

4. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin. 

Sở KH&CN đã đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL kết hợp PBGDPL 

bằng lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, song song gắn ứng dụng công nghệ thông 

tin như: viết tin bài về các quy định pháp luật trên báo, trên trang website, mạng 

nội bộ để công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

kịp thời nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

Nhìn chung từ năm 2017 đến nay, Sở KH&CN luôn chú trọng và thực hiện tốt công 

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

bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua các Hội nghị, hội thảo, lớp tấp huấn công 

chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân, kinh doanh, người nông dân sản 

xuất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết pháp luật và tự giác 

chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN 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.  

2. Hạn chế, yếu kém             

Báo cáo viên pháp luật của Sở là cán bộ kiêm nghiệm nên thời lượng dành 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; 

Chưa được cấp kinh phí đáp ứng việc tổ chức tuyên truyền văn bản quy pháp luật. 

3. Bài học kinh nghiệm  

Thường xuyên tăng cường tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức, như: Xây 

dựng Tủ sách pháp luật điện tử, Hội nghị pháp luật,…đề mọi tầng lớp người dân kịp thời 

tiếp cận, nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

để áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội. 

Phần II 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
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1. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân, kinh doanh, 

người nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

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

3. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về PBGDPL của tỉnh tổ 

chức. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và các ngành liên quan thường xuyên quan tâm 

phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ công tác PBGDPL.  

2. Hàng năm Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức mở lớp tập 

huấn kỹ năng về tuyên truyền phổ biến GDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg,  Sở 

KH&CN gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận:                                           
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, ĐV trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai).                              

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

 

 

 



Mẫu I 

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2021 của Sở KH&CN) 

 

Stt 

Văn bản hướng dẫn 

chỉ đạo 
Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình hành động và các Đề án 

Loại văn 

bản 

Số lượng 

 
Thành lập BCĐ Chương trình Thành lập, kiện toàn BCĐ, TTK các Đề án 

     

 0 0 0 0 
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Mẫu II 

  DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PBGDPL THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2021 của Sở KH&CN) 

 

Stt Cơ quan chủ trì Tên đề án Số; ngày/ tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối 

hợp 

Cấp ban hành 

  0 0 0 0 
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Mẫu III 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL, BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT,  

TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, CÁN BỘ PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2021 của Sở KH&CN) 
 

Năm 

 

Số lượng 

thành 

viên 

HĐPH 

PBGDPL 

các cấp 

Báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh 

Báo cáo viên 

pháp luật cấp 

huyện 

Tuyên truyền 

viên cấp xã 

Công chức tư pháp 

thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL 

Cán bộ pháp chế 

thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Trình độ (Đại học luật, 

đại học khác, sau đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình độ 

(Đại học 

luật, đại 

học 

khác, sau 

đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình độ 

(Đại học 

luật, đại 

học 

khác…) 

Số 

lượng 

Trình độ 

(Đại học 

luật, đại học 

khác, sau đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình độ 

(Đại học 

luật, đại học 

khác, sau 

đại học…) 

2017 01 01 01 0 0 0 0 0 0 01 
Cử nhân 

luật 

2018 01 01 01 0 0 0 0 0 0 01 
Cử nhân 

luật 

2019 01 01 01 0 0 0 0 0 0 01 
Cử nhân 

luật 

2020 01 01 01 0 0 0 0 0 0 01 
Cử nhân 

luật 

2021 01 01 01 0 0 0 0 0 0 01 
Cử nhân 

luật 

 



Mẫu IV 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PBGDPL 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2021 của Sở KH&CN) 

 

Năm 

Phổ biến pháp 

luật trực tiếp 

(PBPLTT) 

Thi tìm hiểu pháp 

luật Số tài liệu 

PBGDPL 

được phát 

hành miễn 

phí (Bản) 

Số lần 

phát sóng 

chương 

trình 

PBGDPL 

trên đài 

truyền 

thanh xã 

(lần) 

Số lượng tin bài 

về pháp luật 

được đăng tải, 

phát trên 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng (tin, bài) 

Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

(đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, 

chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, 

kênh sóng phát thanh, truyền hình) 

Số lượng các 

tài liệu được 

dịch ra tiếng 

dân tộc thiểu 

số 

Số cuộc 

PBPL 

TT 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

 (Lượt 

người) 

Số cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người dự 

thi  

(Lượt 

người) 

Số 

lượng 

tài liệu 

Loại 

tài 

liệu 

2017 14 682 0 0 840 24 48 
Tuyên truyền trên truyền hình về 

KHCN và đời sống. 
0 0 

2018 18 1.838 0 0 3.385 24 150 

Tuyên truyền trên truyền hình về 

KHCN và đời sống. 

 

0 0 

2019 20 2.278 0 0 840 24 40 
Tuyên truyền trên truyền hình về 

KHCN và đời sống. 
0 0 

2020 03 235 0 0 655 20 80 
Tuyên truyền trên truyền hình về 

KHCN và đời sống. 
0 0 

2021 06 745 02 16 0 0 27 
Tuyên truyền trên truyền hình về 

KHCN và đời sống. 
0 0 
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Mẫu V 

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL  

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày     /6/2021 của Sở KH&CN) 

Đơn vị tính: đồng 

Năm Kinh phí của bộ, ngành Kinh phí cấp tỉnh Kinh 

phí cấp 

huyện 

Kinh 

phí 

cấp xã 

Kinh phí NSNN cấp 

theo chương trình, đề án 

Kinh phí từ nguồn hỗ 

trợ khác 

Kinh phí NSNN cấp theo 

chương trình, đề án 

Kinh phí từ nguồn hỗ trợ 

khác 
  

2017 0 0 0 20.000.000  0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 
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