
 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v Thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật liên quan đến người Việt 

Nam ở nước ngoài 

 

 

                         Kính gửi:  Các phòng, đơn vị 

 

Thực hiện công văn số 4414/UBND-VP ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan 

đến người VN ở nước ngoài, 

Nhằm tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Khoa học và 

Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị triển khai các nội dung sau: 

- Tăng cường 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. 

- Lồng ghép trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm 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. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật liên quan đến người VN ở nước ngoài thông qua trang thông 

tin điện tử, các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức khác. 

Sở khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị liên quan tham mưu 

triển khai thực hiện, báo cáo hàng năm trước ngày 01/12 gửi Bộ phận Pháp chế tổng 

hợp./. 

Nơi nhận:                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- VP UBND tỉnh (b/c);                                     
- GĐ, PGĐ Sở kHCN (b/c); 

- TTTT&UD KHCN (thực hiện); 

- Các phòng (phối hợp); 

- Lưu: VT, PC.   
             

            Trần Duy Tâm Thanh 
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