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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  6  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

   

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

PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020, 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 

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

a) Ban hành kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 18/02/2020 về Phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ theo Kế hoạch số 

10/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 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 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/7/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2019; Triển khai thực hiện 

công văn số 1216/TĐC-ĐL quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN;  

- Triển khai đến CCVC-NLĐ về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ; 

Triển khai thực hiện công tác phòng chông tội phạm, phòng chống mua bán người và 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”. 

- Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu 

sáng bằng công nghệ led” 

- Triển khai Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 V/v ban hành kế 

hoạch thực hiện Đề án: triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội thảo “Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu”; phối hợp Cục ứng dụng và phát triển công nghệ tổ chức hội thảo 

“Hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ, giải pháp cho doanh nghiệp ứng dụng, đổi 

mới công nghệ”. 

- Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã.; 01 lớp đào tạo về tin học và thông tin KH&CN cho HND thị xã Phú 
Mỹ; 
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3. Việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị 

Đối với tủ sách pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ, do chưa triển khai 
nên đã thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 1294/UBND-VP ngày 20/02/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư 
03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 (kết quả; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến 
nghị) 

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

6. 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 đã nghỉ hưu hoặc 
chuyển công tác, vì vậy Sở đang tiến hành rà soát lại số báo cáo viên cũ và đề xuất 
các báo cáo viên mới nhằm hỗ trợ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáp 
dục pháp luật trong thời gian tới. 

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

8. Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020./. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở KH&CN tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm 

thực hiện tốt kế hoạch PBGDPL theo kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

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

tuyện truyền trên trang thông tin điện tử, bảng hiệu, băng rôn… 

- Phổ biến chính sách pháp luật theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 

2020 của tỉnh; các văn bản luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách 

hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, các điều ước quốc tế… 

- Rà soát và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tập huấn kỹ 

năng nghiệp vụ. 

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC 

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

- GĐ, PGĐ; 

- Chi cục TĐC; 

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

- Lưu VT,PC. 

 

               

       Trần Duy Tâm Thanh 
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