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KẾ HOẠCH 

 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/02/2023 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 2023, Sở Khoa học và Công nghệ 

ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành, đặc biệt là các văn bản 

QPPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) đến 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm tạo 

sự chuyển biến trong nhận thức học tập, nghiên cứu pháp luật cũng như ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật và thi hành pháp luật để phòng ngừa, hạn chế các vi 

phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật và cụ thể hóa nội dung Kế hoạch 

phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của UBND tỉnh áp dụng vào thực tế tại 

đơn vị với nhiều hình thức đa dạng phong phú lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, 

giao ban, ngày pháp luật, Hội thảo KHCN, Hội nghị tập huấn các văn bản QPPL 

về lĩnh vực KH&CN, tuyên truyền trên trang website KH&CN,...đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thôngtin gắn với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công 

tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng thời kết hợp với báo, đài tuyên truyền PBGDPL, 

đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN tiên tiến áp dụng vào thực tế sản xuất, 

nhằm nâng cao đời sống người dân cũng như khẳng định vai trò quan trọng của 

KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL theo nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số số 24/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn  

và các Chương trình, Đề án về PBGDPL theo hướng tăng cường công tác quản lý 

nhà nước; bám sát cơ sở, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thực tiễn. Bảo đảm sự 

gắn kết chặt chẽ giữa 2 công tác PBGDPL với xây dựng pháp luật và tổ chức thi 

hành pháp luật; lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng nhằm tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN; bám sát cơ sở, hướng dẫn, 

giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản QPPL vào thực tiễn.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  
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- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

1.2. Chủ động, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL. Tập trung trọng tâm vào việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 

trong công tác PBGDPL; duy trì, vận hành hiệu quả, hoạt động của Trang Thông 

tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở; cập nhật, 

nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật; đổi mới; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

1.3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chủ trương 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản QPPL lĩnh 

vực KH&CN bằng các hình thức phù hợp, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.  

- Chú trọng tuyên tuyền pháp luật về các nhiệm vụ trọng tâm của Sở đối 

với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập 

trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2022, 

2023; trọng tâm là các lĩnh vực về cơ chế, chính sách đặc thù mới ban hành của 

tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động KH&CN. Trọng tâm là các lĩnh vực có liên 

quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm là các lĩnh vực pháp 

luật:hình sự, dân sự, đất đai,lâm nghiệp, đầu tư kinh doanh, khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng,tiêu cực,phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

xử phạt vi phạm hành chính, an toàn giao thông,an toàn thực phẩm,phòng chống 

dịchbệnh và các lĩnh vực khácđược dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội... và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận 

quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc 

tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có 

chung đường biên giới.  

 - Tuyên truyền, phổ biến quy định về cải cách thủ tục hành chính, trọng 

tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, 

gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và thường xuyên tăng cường tuyên truyền các văn bản QPPL 

về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động KH&CN như: Luật Khoa học và 

Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng SPHH; 

Luật Đo lường; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ - hạt nhân...và các văn bản dưới luật. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 
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1.4. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật; nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu 

gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 

PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại Sở.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

1.5. Tham mưu Lãnh đạo Sở phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật do Trung ương, địa phương tổ chức. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

 1.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ; biên soạn tài liệu chuyên 

ngành cấp phát cho cán bộ và Nhân dân; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thi 

hành pháp luật và tác động của chính sách pháp luật đến người dân và doanh 

nghiệp; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL và thi 

hành pháp luật về lĩnh vực KH&CN. Thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

2. Phối hợp triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

của Trung ương và của tỉnh 

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL 

của Trung ương và của tỉnh; tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả việc triển khai, 

thực hiện các Đề án về “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027”; 

Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn”;  Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 

2023-2028”; kịp thời tham mưu ban hành các Kế hoạch triển khai, thực hiện các 

Đề án về PBGDPL trong giai đoạn tiếp theo. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở  

- Đơn vị  phối hợp: Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

3. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” 
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Năm 2023 tiếp tục tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động tham gia thực hiện tốt “Ngày pháp luật” năm 2023 theo tinh thần 

Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

4. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tự tổ chức kiểm tra 

công tác PBGDPL tại đơn vị và báo cáo Văn phòng Sở theo quy định. 

5. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại đơn vị theo quy định. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên cấp năm 2023 của cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này các phòng, đơn vị  trực thuộc Sở chủ động tổ chức 

tuyên tuyền các văn bản QPPL tại đơn vị; Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng gửi Sở trước ngày 10/02/2023. 

2. Văn phòng Sở KH&CN theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch 

triển khai công tác phổ biến giáo dục năm 2023 của ngành. 

3. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện và báo cáo công 

tác PBGDPL đột xuất, định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 25/5/2023, báo cáo năm 

gửi trước ngày 15/11/2023) gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp xây dựng báo cáo 

theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP (tthai).               

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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