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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước  

Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam” năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2022 và Công văn số 7570/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

31/10/2022 của Sở Tư pháp về việc truyền thông về lễ hưởng ứng Ngày pháp luật 

Việt Nam năm 3022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch tổ 

chức thực hiện, như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý 

nhà nước về hoạt động KHCN và kiến tạo sự phát triển KH&CN song song với 

quá trình phát triển của xã hội về bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giáo 

dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội nói chung và Sở 

KH&CN nói riêng. 

- Tăng cường hưởng ứng thiết thực Ngày Pháp luật, đưa việc triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy 

tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức, người 

lao động và các tổ chức cá nhân liên quan; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, tạo 

chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật theo tinh 

thần Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền đảm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có 

trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của 

Sở KH&CN; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và trọng tâm Kế hoạch của Sở 

KH&CN đề ra trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật tại Sở; 

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

II. NỘI DUNG 

1. Khẩu hiệu: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm 

thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 

“Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần 

giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”; “Nâng cao hiệu 
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quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, 

doanh nghiệp”. 

 2. Nội dung phổ biến  

- Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; 

- 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 số 

74/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/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 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về 

định danh và xác thực điện tử; 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng; 

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đẩy mạnh cải 

cách tthc và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/03/2022 của Bộ trưởng Bộ 

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

ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

- Nghị quyết số 07/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022 của của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

3. Hình thức 

- Truyên truyền các khẩu hiệu trên trang website, mạng nội bộ, bảng điện tử 

của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.  

- Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép với các cuộc họp, kỳ sinh hoạt chi bộ, các 

buổi họp của các phòng, đơn vị…nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về các văn bản quy phạm pháp 

luật, chủ đề, khẩu hiệu của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” năm 2022. 

4. Thời gian: Trong tháng 11/2022. 

5. Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. 

6 Phương thức thực hiện: Tuyên tuyền trên mạng nội bộ, trên trang 

Website http://sokhcn.langson.gov.vn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
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- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Văn phòng Sở và các phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại cơ quan, đơn vị mình 

tuân thủ theo đúng nội dung Kế hoạch; 

- Giao Văn phòng Sở, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo chịu 

trách nhiệm đưa nội dung tài liệu tuyên truyền lên trang Website và khẩu hiệu trên 

bảng điện tử của Sở; 

- Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đôn đốc, nhắc nhở 

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 trên trang Website 

http://sokhcn.langson.gov.vn để nâng cao hiểu biết pháp luật áp dụng vào thực 

tiễn; 

- Đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi Báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng 

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tích hợp 

trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 gửi về Sở 

trước ngày 12/11/2022 để tổng hợp xây dựng báo cáo theo quy định.  

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ./. 
  

 Nơi nhận:                                                                              
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, VP. (tthai)  

 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Anh 

 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
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