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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          Số:         /BC-SKHCN                       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022 

   

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Khái quát về đặc điểm, tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị 

Được sự quan tâm của cấp Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đối 
với hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thường xuyên chỉ đạo Bộ phận Pháp 
chế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN lập kế hoạch tuyên 
truyền hàng năm. Trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền của sở và các các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật của tỉnh định hướng. 

2. Kết quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Ban hành kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 02/6/2022 về hoạt động phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

b) Kết quả cụ thể 

- Triển khai Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, trong đó bổ sung 

quy định không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ; Kết luận 34-KL/TW về 

Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Công văn 1949-

CV/BNCTW ngày 12/4/2022 về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội 

chính Trung ương ban hành. 

- Triển khai Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công 

nghệ;  

- Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định 

quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. tại 

khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA như sau: Công an xã, phường, thị trấn 

đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường 

trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ 

chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. 

- Tập trung thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng về công tác 

người Việt Nam ở nước ngoài nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 18/12/2021. 
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- Lồng ghép trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm 

của Sở về chính sách thu hút trí thức, kiều bào hoạt động khoa học và công nghệ quy 

định tại Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt 

Nam và Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học 

và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt 

Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công 

nghệ tại Việt Nam. 

- Giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, tăng cường 

phổ biến, tuyên truyền các thông tin liên quan Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên trang thông tin điện tử Sở KH&CN và các Ấn 

phẩm Thông tin KH&CN. 

- Hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022, Sở đã ban 

hành công văn số 1187/SKHCN-TTr ngày 10/10/2022  đề nghị các đơn vị trực thuộc 

Sở treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 với khẩu hiệu 

tuyên truyền như: 

“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” 

“Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân và doanh nghiệp” 

“Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội”. 

- Thực hiện việc phổ biến 50 văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể cán bộ 
công chức viên chức và người lao động thông qua nhóm trên mạng xã hội (zalo) khi 
có các văn bản liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy định pháp luật về 
biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma 
túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an 
toàn vệ sinh thực phẩm… 

3. Việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4. Hoạt động của báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị 

Hiện nay số báo cáo viên của Sở Khoa học và Công nghệ là 03 người theo 
Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về công nhận báo cáo viên pháp luật 
tỉnh BR-VT sẽ hỗ trợ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáp dục pháp luật 
trong thời gian tới. 

Trong tháng 7/2022, Sở đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
phối hợp với Cục Chất lượng sản phẩm hàng hoá tổ chức hội nghị triển khai văn bản 
QPPL như Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, Nghị định số 
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111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ với hơn 150 khách mời là các tổ chức cá nhân liên quan. 

Sở Khoa học và Công nghệ vẫn là thành phần tham gia hội đồng theo quyết 
định Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về 
việc kiện toàn Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 

5. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Nhìn chung công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công 
nghệ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đáp ứng được các nội dung cần tuyên 
truyền phổ biến cho các đối tượng.  

6. Phương hướng hoạt động năm 2023 

- Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL thường xuyên và đa dạng bằng các 

hình thức tuyện truyền trên trang thông tin điện tử, bảng hiệu, băng rôn, hội nghị, tập 

huấn và các ấn phẩm báo chí… 

- Tiếp tục phổ biến chính sách pháp luật theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2023 của tỉnh; các văn bản luật liên quan đến về biển, đảo; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi 

nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp 

vụ. 

- Hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam bằng các hình thức 

tuyên truyền theo kế hoạch trên trang thông tin điện tử, bảng hiệu, băng rôn… 

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 2022./. 

 

Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp (b/c);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ (b/c); 

- Chi cục TĐC; 

- TTTT&UD KHCN (chuyên mục Pháp chế); 

- Lưu VT, pnt. 

 

               

       Trần Duy Tâm Thanh 
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Biểu số: 09c/BTP/PBGDPL 
Ban hành theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 

Ngày nhận báo cáo (BC): 
BC 6 tháng: Ngày 16 tháng 6 hàng 

năm 

BC năm: Ngày 18 tháng 11 hàng năm 

BC năm chính thức: Ngày 31 tháng 

01 năm sau 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

CẤP TỈNH 

( năm 2021) 
Kỳ báo cáo: Năm 

(Từ ngày  01 tháng 01 năm 2022 

đến ngày 31 tháng 10 năm 2022) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức 

pháp chế) Sở Khoa học và Công nghệ 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Sở Tư pháp ....... 

Số báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh 

(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL trực tiếp 

 

Thi  

tìm hiểu pháp luật 

Số tài liệu PBGDPL được 

 phát hành  

(Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Tổng số  

Trong đó: Số 

người tham gia 

phổ biến pháp 

luật trực tiếp   

Số cuộc 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

(Lượt 

người) 

Số cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số 

Trong đó:  

Số lượng tài 

liệu đăng tải 

trên Internet  

Tổng số 

kinh phí 

Chia ra 

 

Kinh phí NSNN 

Kinh phí 

từ nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên  

Kinh phí 

NSNN 

cấp theo 

chương 

trình, đề 

án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

03 03 02 150 

  

150 50 

 

114.700.000 

  

            

 

 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

          Phạm Ngọc Thắng 
 

 Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Trần Duy Tâm Thanh 
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