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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

01/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật 

năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, địa phương nói chung 

và lĩnh vực KH&CN nói riêng. Đặc biệt tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực KH&CN, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho công chức, viên 

chức và người lao động trong đơn vị tiếp cận, nắm bắt kịp thời chủ trương đường lối 

của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về để áp dụng vào 

thực tiễn tại đơn vị; 

- Tạo sự chuyển biến trong thi hành pháp luật cũng như nâng cao hiểu biết 

pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động trong đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

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 KH&CN 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 đảm bảo mang lại hiệu quả cao và khẳng định được vai trò nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh; 

- Hình thức phổ biến đơn giản, dễ tiếp cận, dễ nghiên cứu. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

- Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
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- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13/11/2021; 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công 

nghệ; 

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 

Đo lường; 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

- Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

2.  Hình thức tổ chức tuyên tuyền phổ biến: Tổ chức tuyên truyền trên 

trang website (mục phổ biến giáo dục pháp luật) của đơn vị. 

3. Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức:  Bắt đầu từ tháng 5/2022.  

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 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung; Phòng Quản lý công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo chịu trách nhiệm đưa nội dung tài liệu tuyên truyền lên trang Website 

của Sở. 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
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- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở công chức, 

viên chức và người lao động thường xuyên chủ động tự bố trí thời gian phù hợp học 

tập, nghiên cứu văn bản trong nội dung Kế hoạch này để nâng cao hiểu biết pháp 

luật áp dụng vào thực tiễn. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Quốc Anh 
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