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BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
Thực hiện Công văn số 1399/STP-PBGDPL ngày 24/10/2019 của Sở Tư
pháp về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Sở
Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến ngày
31/10/2019 như sau:
I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình
hình thi hành pháp luật
1. Những ƣu điểm và kết quả đạt đƣợc
Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo d i thi hành
pháp luật
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1255/KH-SKHCN
ngày 28/12/2018 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở
Khoa học và Công nghệ năm 2019; Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày
15/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính
năm 2019; Kế hoạch số 27/KH-SKHCN ngày 22/5/2019 triển khai thi hành Luật
Đặc xá; Kế hoạch số 338/KH-SKHCN ngày 01/4/2019 triển khai thi hành Luật
Công an nhân dân năm 2018; Kế hoạch số 47/KH-SKHCN ngày 17/7/2019 về
việc bổ sung kế hoạc theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm
hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Sở Khoa học và Công nghệ;
Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 09/4/2019 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về thanh niên năm 2019.
Sở đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 23/7/2019 về việc
thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng, nhãn hàng hóa; Đối tượng điều tra, khảo sát là cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc điều
tra, khảo sát được tiến hành bằng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp thông
qua Phiếu điều tra, khảo sát.
- Kết quả thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước
về tình hình thi hành pháp luật: Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên cập
nhật thông tin về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành
quản lý. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐCP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
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hành Luật phòng, chống tham nhũng. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công
việc. Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố
cáo.
- Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Đối với văn bản QPPL có
nội dung liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công
nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:
+ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ và Nghị định số
27/2017 sửa đổi Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ
về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ: Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản
lý của Sở Khoa học và Công nghệ như hàng năm phê duyệt chương trình, kế
hoạch thanh tra hàng năm, trong năm xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về
công tác thanh tra.
+ 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. Sở Khoa học và Công nghệ đã cử cán bộ công chức tham gia đào tạo
để triển khai.
+ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và
Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TTBKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc
gia sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ đang đề xuất sửa
đổi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai về việc ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều có báo cáo theo dõi thi hành
pháp luật theo quy định.
Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo d i tình hình thi hành
pháp luật:
Về tổ chức bộ máy, biên chế: Sở Khoa học và Công nghệ có 01 công chức
kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế tại Thanh tra Sở.
Về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình
thi hành pháp luật: Chưa có kinh phí để thực hiện riêng cho công tác theo dõi
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tình hình thi hành pháp luật mà lồng ghép vào các cuộc thanh tra do Thanh tra
Sở làm Trưởng đoàn.
2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Tồn tại, hạn chế:
Công chức làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu, chưa được
tham gia tập huấn nhiều về công tác này nên thiếu kinh nghiệm trong tổ chức
theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Nguyên nhân:
Cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở là cán bộ kiêm
nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn rất nhiều nên đã ảnh hưởng phần nào
đến kết quả theo dõi thi hành pháp luật.
II Kết quả theo d i tình hình thi hành pháp luật:
1 Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật
Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đang đề xuất sửa đổi Quyết
định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
về việc ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
Các văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ
thống pháp luật; đa số văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính khả thi, phù hợp
với thực tiễn.
2. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nƣớc và ngƣời có
thẩm quyền qua công tác thanh tra
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực của ngành khoa học và
công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành các cuộc thanh tra:
Thực hiện thanh tra về đo lường chất lượng nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ
trong sản xuất kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ tại 19 cơ sở.
Thực hiện thanh tra 14 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.
Thực hiện thanh tra 01 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ.
Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của
cơ quan Sở KH&CN trong năm 2019 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
pháp luật, từng công chức, viên chức trong đơn vị được tuân thủ nghiêm minh
trong quá trình thực thi công vụ. Đến nay, chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm
về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và của người có thẩm
quyền tại cơ quan.
3 Đánh giá chung
Nhìn chung, việc thi hành pháp luật của các phòng và đơn vị trực thuộc
và người có thẩm quyền trong đơn vị; các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên
quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng
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quy định pháp hiện hành. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, Sở đã làm tốt
công tác hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc pháp luật về
Thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các văn bản hướng dẫn…
III. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phƣơng hƣớng, giải pháp chủ yếu
Phƣơng hƣớng
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp
luật đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định
rõ một số hoạt động trọng tâm và theo chỉ đạo của UBND tỉnh..
- Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình thực hiện pháp luật, để từ đó
gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời tham
mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả.
Giải pháp chủ yếu
- Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Tỉnh, chủ động xây
dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi thi
hành pháp luật của Sở.
- Nâng cao công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương có
liên quan trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.
- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật
của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
2 Đề xuất, kiến nghị
Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ công chức làm công
tác theo dõi thi hành pháp luật của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
để đảm bảo nắm vững các quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm
2019 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp./.
Nơi nhận:
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