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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:          /KH-SKHCN Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  …. tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ  

  

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 55/KH-HĐPH ngày 12/4/2022 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Sở Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối 

với nhân dân và các tổ chức các nhân liên quan. 

2. Yêu cầu: 

 Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục đúng chức năng nhiệm vụ được 

giao, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, bám sát nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm. 

 II. NỘI DUNG  

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận 

chủ trì 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Kết quả 

1 

Lập kế hoạch Tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2022 

Pháp chế 
Các phòng, 

đơn vị 

Quý 

2/2022 
Kế hoạch 

2 

Tham dự tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ PPBGDPL cho 

báo cáo viên pháp luật theo 

Chương trình khung bồi 

dưỡng nghiệp vụ đối với báo 

cáo viên pháp luật 

Hội đồng 

PBGDPL 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
Kế hoạch 



 2 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận 

chủ trì 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Kết quả 

3 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc 

triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL trong lĩnh vực 

chuyên ngành được giao 

quản lý; tăng cường triển 

khai công tác PBGDPL cho 

các đối tượng đặc thù theo 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật phù hợp theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

Pháp chế 
Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
Kế hoạch 

4 

Phổ biến chính sách pháp 

luật theo kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội năm 2022 của 

tỉnh; các văn bản luật liên 

quan đến 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 

Pháp chế 

Trung tâm 

TT&UD 

KHCN 

Thường 

xuyên 
Kế hoạch 

5 

Nâng cao chất lượng đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật, tập 

huấn kỹ năng nghiệp vụ 

Pháp chế 
Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch 

của Hội 

đồng 

PBGDPL 

6 
Hưởng ứng ngày Pháp luật 

nước CHXHCN Việt Nam 
Pháp chế 

Các phòng, 

đơn vị 

Quý 

4/2022 
Kế hoạch 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện được dự toán trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho 

hoạt động quản lý nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước được quy định trong quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở kế hoạch này, đề nghị Thanh tra Sở (Bộ phận Pháp chế) hướng 

dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng kế hoạch. Để đảm bảo về tiến 

độ thời gian theo quy định, phòng, đơn vị được giao chủ động phối hợp với Thanh 

tra Sở (Bộ phận Pháp chế) để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
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2. Phòng Kế hoạch – Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để đảm bảo các nhiệm 

vụ trong Kế hoạch được hoàn thành đúng thời gian quy định. 

3. Giao Thanh tra Sở (Bộ phận Pháp chế) chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở và Hội đồng Phổ biến 

giáo dục pháp luật tỉnh theo đúng quy định.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Thanh tra Sở 

(Bộ phận Pháp chế) và các phòng, đơn vị trực thuộc báo cáo Ban lãnh đạo để kịp 

thời để chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                       KT.GIÁM ĐỐC 

- GĐ Sở KHCN (b/c);                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- TTTT&UDCN (web); 

- Lưu: VT, TTr.   

                                       

 

                                               Trần Duy Tâm Thanh 
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