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BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về Kế hoạch 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 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai năm 2020 và Công văn số 21/HĐPHPBGDPL ngày 19/10/2020 của
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); Sở
Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2020
như sau:
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Kế hoạch 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 trên địa
bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số
93/KH-SKHCN ngày 31/12/2019 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Theo đó, Ban Giám đốc
Sở chỉ đạo, quán triệt Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công triển khai công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ được giao đối với tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.
1.2. Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL
- Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền,
PBGDPL ban giám đốc Sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, củng cố, kiện
toàn đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; công tác tập
huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công
tác PBGDPL đã được thực hiện; chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL từng
bước được nâng lên.
- Nhìn chung, công tác PBGDPL 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 quy
định pháp hiện hành.
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- Trong năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổ chức tuyên truyền,
tập huấn, hướng dẫn về lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
+ Hướng dẫn cấp phép an toàn bức xạ trong y tế cho 18 cơ sở;
+ Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ
tỉnh tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2020
với hơn 1.000 đại biểu tham dự nhằm động viên, khuyến khích sáng tạo, ý chí lập
nghiệp, khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng quê
hương Gia Lai giàu mạnh, phát triển.
Tại Ngày hội đã diễn ra 05 sự kiện: (1) Hội thảo khoa học khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo – kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị, địa phương và đối thoại giữa
Doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp và Cơ quan quản lý nhà nước; (2) Hội
nghị về Phát triển tài sản trí tuệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (3) Hội
nghị về Đào tạo quản trị doanh nghiệp; (4) Chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo
khởi nghiệp lần thứ IV năm 2020; (5) Trưng bày các mô hình, sản phẩm khởi
nghiệp nổi bật trong thanh niên.
+ Phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ đo lường cho
cán bộ tham gia hoạt động đo lường của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hơp
tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 với 100 người tham dự.
+ Tư vấn và hướng dẫn cho gần 400 tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp và đặc biệt là 100% sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã được
hướng dẫn xây dựng hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu.
- Triển khai các thủ tục gửi cục sở hữu trí tuệ để xác lập quyền cho 2 nhãn
hiệu chứng nhận Khoai Lang Lệ Cần – Đak Đoa, Phở khô Gia Lai; 02 chỉ dẫn địa
lý “Gia Lai” cho các sản phẩm Chanh dây và Cà phê của tỉnh Gia Lai.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cho phép UBND Ia Grai sử
dụng tên địa danh “Ia Grai-Gia Lai” và xác nhận bản đồ vùng địa lý huyện Ia Grai
để làm thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm Chôm chôm của huyện
Ia Grai dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận. Tiếp tục hỗ trợ UBND huyện Mang
Yang và UBND huyện Đak Pơ triển khai các nội dung của các dự án xây dựng chỉ
dẫn địa lý Mang Yang cho sản phẩm gạo Ba Chăm-Mang Yang và nhãn hiệu
chứng nhận Rau Đak Pơ – Gia Lai; hướng dẫn UBND huyện Chư Prông xây dựng
nhãn hiệu chứng nhận Gạo Chư Prông; hỗ trợ huyện Krông Pa triển khai xây
dựng hồ sơ xác lập nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bò Krông Pa.
- Phối hợp với Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức 01
hội nghị gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng
thời, tiến hành khảo sát, đánh giá tính khả thi của việc bảo hộ cho 06 sáng chế, hỗ
trợ cho 03 nhà sáng chế không chuyên Gia Lai thủ tục pháp lý đăng ký bảo hộ độc
quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (01 sáng chế đã được hỗ trợ lập hồ sơ nộp đơn
bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ).
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- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về ngày Ngày Sở hữu
trí tuệ thế giới 26/4/2020 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”
trên các phương tiện thông tin đại chúng như Trang thông tin điện tử, Fanpage
của Sở...
- Phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo “Sở
hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp” với sự
tham dự của 70 đại biểu và 10 chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu
trí tuệ Việt Nam; Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI); Trường Đại
học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội,…
- Tổ chức Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp của
địa phương” với sự tham dự của 70 đại biểu là các sở ngành, địa phương, doanh
nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 10 chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ,
Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam; Sở
KH&CN Lạng Sơn, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Ninh Thuận…
- Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức lớp tập huấn về “Phát triển tài sản trí tuệ gắn với khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo” hơn 100 học viên là đoàn viên thành niên các địa phương, sinh viên
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống dịch Covid-19
Từ đầu năm 2020 đến nay Sở Khoa học và Công ngệ đã thực hiện tốt công
tác tuyên truyền về phong chống dịch Covid-19 qua nhiều hình thức phong phú
như Sở lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 thông qua các buổi
họp hội ý hàng tuần, giao ban hàng tháng; qua hệ thống quản lý điều hành văn
bản...Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng
chống dịch Covid-19 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo về phòng chống dịch qua công
tác tuyên truyền cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo. Cụ thể: Công văn số
100/SKHCN-VP ngày 18/02/2020; Công văn số 269/SKHCN-VP ngày
31/3/2020; Công văn số 270/SKHCN-VP ngày 01/4/2020; Công văn số
271/SKHCN-VP ngày 01/4/2020; Công văn số 278/SKHCN-VP ngày 07/4/2020;
Công văn số 73/SKHCN-VP ngày 13/4/2020; Công văn số 302/SKHCN-VP ngày
13/4/2020; Công văn số 331/SKHCN-VP ngày 21/4/2020; Công văn số
683/SKHCN-VP ngày 31/7/2020; Công văn số 691/SKHCN-VP ngày 04/8/2020;
Công văn số 740/SKHCN-VP ngày 14/8/2020; Công văn số 708/SKHCN-VP
ngày 11/8/2020; Công văn số 787/SKHCN-VP ngày 31/8/2020; Công văn số
856/SKHCN-VP ngày 17/9/2020; Công văn số 897/SKHCN-VP ngày 29/9/2020;
Công văn số 987/SKHCN-VP ngày 26/10/2020.
Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động về phòng chống dịch Covid-19 và qua đó đã tuyên
truyền rộng rãi đến người thân, gia đình và người dân nơi cư trú về cách phòng,
chống dịch Covid-19.
3. Kết quả triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
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Thực hiện công văn số 638/UBND-NC ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Sở Khoa học và Công
nghệ đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 17/4/2020 về Kế hoạch tổ
chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 (cao điểm triển khai truyên truyền,
hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 từ ngày 15/10/2020 đến 15/11/2020).
4. Công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định tại
Điều 17
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn và ngư dân: Đặc thù của ngành khoa học và công nghệ tại
17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai không có phòng ban trực thuộc các
huyện nên công tác tuyên tuyền cho một số đối tượng đặc thù theo quy định còn
khó khăn.
5. Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục
quốc dân theo quy định tại điều 23 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật:
Không.
6. Công tác triển khai, kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án về
PBGDPL
6.1. Triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021
Thực hiện Kế hoạch số 2845/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh
về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch 94/KHSKHCN ngày 31/12/2019 về kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về
xử lý vi phạm hành chính năm 2020 lồng ghép nội dung thực hiện Chương trình
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021.
6.2. Triển khai phổ biến, tuyên truyền các Đề án về PBGDPL thuộc
Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021
- Thực hiện Công văn số 234/STP-PBGDPL ngày 20/02/2020 của Sở Tư
pháp về việc hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; Công văn số 257/STPPBGDPL ngày 26/02/2020 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 476/QĐUBND ngày 11/8/2015 và Kế hoạch 2461/KH-UBND ngày 05/11/2019 của
UBND tỉnh trong năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, triển khai thực
hiện tuyên truyền và ban hành văn bản, thông qua các hội nghị, giao ban hàng
tháng, sinh hoạt cơ quan định kỳ hàng tuần, sao gửi tài liệu thông báo trên mạng
nội bộ, đăng tải website Sở... nhằm giúp cho công chức, viên chức và người lao
động trong cơ quan nắm rõ và thực hiện đúng quy định.
- Thực hiện Công văn số 434/STP-PBGDPL ngày 25/03/2020 của Sở Tư
pháp về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa
bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, triển khai thực
hiện và yêu cầu cán bộ phụ trách pháp chế triển khai thực hiện theo đúng nội
dung và xác định rõ nội dung và cách thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp tại cơ
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quan. Công tác tuyên truyền đa dạng dưới nhiều hình thức như thông qua đọc báo
hàng tuần (02 buổi/tuần), sao gửi tài liệu thông báo trên mạng nội bộ, đăng tải
website Sở.
- Thực hiện Công văn số 05/HĐPBGDPL ngày 25/3/2020 của Hội đồng phổ
PBGDPL về việc hướng dân triển khai công tác PBGDPL trong năm 2020, Sở
Khoa học và Công nghệ đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công
chức, viên chức và người lao động.
- Thực hiện Công văn số 337/STP-PBGDPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp
về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban
hành Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 về phòng chống tham nhũng
năm 2020. Ngoài ra Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chỉ thị 27-CT/TW ngày
10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng…để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng quy
định về Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện Công văn số 341/STP-PBGDPL ngày 11/3/2019 của Sở Tư pháp
về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân về nội dung của Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về
chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn”, Sở Khoa học và
Công nghệ đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức
và người lao động.
- Thực hiện Công văn số 439/STP-PBGDPL ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp
về việc tăng cường công tác quản lý, rà soát và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên
pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, sau
khi rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại Quyết định số 426/QĐUBND ngày 22/3/2019 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Sở
Khoa học và Công nghệ không thay đổi về báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (01
báo cáo viên).
7. Kết quả tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, cải
cách tư pháp và hoạt động tư pháp
Từ đầu năm Sở đã ban hành các quyết định về công tác cải cách hành chính,
kiểm soát thủ tục hành chính như: Kế hoạch số 89/KH-SKHCN ngày 31/12/2019
về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 90/KH-SKHCN ngày
31/12/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính.
8. Công tác nghiên cứu, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình
PBGDPL hiệu quả: Không.
9. Công tác phối hợp và tổ chức hoạt động của Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh
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Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện phổ biến tuyên truyền chính sách, giáo
dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc ngành khoa học như: xác định nội dung trọng
tâm cần phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm; đề xuất nhiều giải pháp để nâng
cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép, gắn kết chặt chẽ chức năng tư vấn,
tham mưu của Hội đồng với chức năng phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên
ngành; kịp thời định hướng chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật
Việt Nam; triển khai quán triệt, phổ biến Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn
bản mới để kịp thời đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc sống, bảo đảm
quyền được thông tin pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ,
chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Sở Khoa học và Công nghệ đã
tăng cường công tác phổ biến pháp luật đến các cơ sở trong hoạt động kinh doanh
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nhìn chung, các cơ sở đều nhận thức và
tuân thủ các quy định về điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực của nghành quản lý.
10. Công tác tổ chức kiện toàn và kết quả hoạt động của Hội đồng phối
hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố: Không.
11. Kết quả triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát nội dung quy định tại Thông tư số
03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 1857/Kh-UBND
ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá
hiệu quả công tacsPBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong đó, xác định rõ nhiệm
vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương định kỳ hàng năm (từ năm 2019)
tổ chức thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm về công tác PBGDPL của đơn vị
mình. Nội dung đánh giá tập trung vào 05 nhóm tiêu chí thực hiện công tác
PBGDPL, gồm: việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, triển khai các hoạt
động về công tác PBGDPL; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật; hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội; công
tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển
khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Với mỗi tiêu chí, sau khi đánh giá, các cơ quan,
đơn vị địa phương thực hiện tự chấm điểm theo thang điểm chuẩn được quy định
tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP.
12. Kinh phí đảm bảo hoạt động
Trong năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ không xây dựng về kinh phí
riêng cho công tác PBGDPL mà lồng ghép trong kinh phí thanh tra để thực hiện
công tác điều tra khảo sát, theo dõi thi hành pháp luật.
13. Đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; những thuận lợi, tác
động tích cực đến đời sống xã hội ở địa phương; những mô hình, cách làm
hiệu quả được áp dụng; khó khăn, hạn chê; đề xuất, kiến nghị
Nhìn chung, hoạt động PBGDPL của Sở trong năm cơ bản đáp ứng được yêu
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cầu của công tác PBGDPL
- Tiếp tục phổ biến kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được Quốc
hội, UBTV Quốc hội thông qua và Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ban hành đến từng nhóm đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
liên quan trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản có liên quan. Đặc biệt, Sở chú trọng
truyền thông về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và hệ sinh
thái khởi nghiệp. Đây là 02 nội dung được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm
phát triển doanh nghiệp và xây dựng thành phố khởi nghiệp.
- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo
đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có trọng tâm, xây dựng theo
chuyên đề, nhóm văn bản, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội tại địa phương.
- UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên quan tâm chỉ đạo và
tạo mọi điều kiện để các cơ quan, ban ngành phối hợp thực hiện tốt hoạt động
PBGDPL.
- Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện
tốt công tác PBGDPL.
- Trong quá trình triển khai thực hiện cho đến nay chưa gặp khó khăn trong
công tác PBGDPL.
II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ: Không.
B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2021
- Tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban
hành liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; Triển khai phổ biến tuyên
truyền Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động ngành khoa học và công nghệ; đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Phát huy tối đa hiệu quả của Trang thông tin điện tử cơ quan trong việc
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến kịp thời các văn bản
pháp luật mới ban hành; ứng dụng có hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục
hành chính trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tra cứu thông
tin, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải
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