BÁO CÁO CÔNG TÁC PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT NM 2020 CA S KHOA HC VÀ CÔNG NGH
I. CÔNG TÁC CH O, HNG DN THC HIN CÔNG TÁC PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT
1. Công tác ch o hng dn trin khai thc hin
thc hin công tác ch o, hng dn t chc trin khai hot ng ph bin, giáo dc pháp lut (sau ây gi tt là
PBGDPL), Lãnh o S Khoa hc và Công ngh (sau ây gi tt là S) ã t chc tuyên truyn, ph bin toàn vn ni
dung Lut PBGDPL, Ngh nh s 28/2013/N-CP ngày 04/4/2013 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và
bin pháp thi hành Lut PBGDPL và ch o ca Ban Bí th Trung ng ng ti Ch th s 32-CT/TW ngày
09/12/2013 v vic tng cng s lãnh o ca ng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thc chp hành pháp lut
ca cán b, nhân dân n toàn th công chc, viên chc, ngi lao ng (CCVCL) thuc S.
T chc trin khai thc hin công tác PBGDPL và thc hin K hoch s 8696/KH-UBND ngày 24/12/2019 ca
UBND thành ph v vic trin khai thc hin công tác PBGDPL trên a bàn thành ph à Nng nm 2020, S ã
xây dng K hoch s 03/KH-SKHCN ngày 24/01/2020 trin khai thc hin công tác PBGDPL nm 2020 và
K hoch s 16/KH-SKHCN ngày 27/02/2020 b sung chi tit K hoch s 03/KH-SKHCN. Trên c s Công
vn s 1327/STP-PBGDPL ca S T pháp yêu cu S rà soát, iu chnh nhim v trong K hoch công tác
PBGDPL nm 2020 phù hp vi tình hình dch bnh Covid -19 và iu kin thc tin. S ã ban hành Quyt nh s
153/Q-SKHCN ngày 24/6/2020 v vic iu chnh, b sung K hoch trin khai thc hin công tác PBGDPL ca
S Khoa hc và Công ngh 06 tháng cui nm 2020.
S thng xuyên ban hành các vn bn ch o hng dn các phòng, n v thuc S trin khai thc hin công tác
PBGDPL, nh: Công vn s 986/SKHCN-VP ngày 13/8/2020 v vic y mnh tuyên tuyn, ph bin, giáo dc
pháp lut v phòng, chng dch Covid – 19; Công vn s 1003/SKHCN-VP ngày 18/8/2020 v vic tng cng
ph bin các lut, ngh quyt c thông qua ti k hp th 9, Quc hi khóa XIV; Công vn s 287/SKHCN-VP ngày
13/3/2020 v vic ph bin vn bn pháp lut v các vn d lun xã hi quan tâm; Công vn s 431/SKHCN-VP
ngày 13/4/2020 v vic thông tin, tuyên truyn v phòng, chng dch Covid-19; K hoch s 36/KH-SKHCN
ngày 30/7/2020 tuyên truyn, ph bin Ngh quyt s 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 ca Quc hi v thí im t
chc mô hình chính quyn ô th và mt s c ch, chính sách c thù phát trin thành ph à Nng; Công vn s
1326/SKHCN-VP ngày 30/10/2020 v vic hng ng Cuc thi trc tuyn “Pháp lut vi mi ngi”; Công vn s
1262/SKHCN-VP ngày 15/10/2020 v vic trin khai hot ng hng ng Ngày Pháp lut Vit nam (09/11) nm
2020...
ng thi, trin khai thc hin Thông t s 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 ca B trng B T pháp quy nh B
tiêu chí ánh giá hiu qu công tác ph bin, giáo dc pháp lut, S ã có Công vn s 547/SKHCN-VP ngày
05/5/2020 yêu cu các n v thc hin t ánh giá kt qu thc hin công tác PBGDPL nm 2019 nhm thc hin tt
hn công tác PBGDPL nm 2020.
2. Hot ng phi hp thc hin PBGDPL
Phi hp vi các Báo à Nng, ài Phát thanh và Truyn hình à Nng, tuyên truyn, ph bin chính sách pháp
lut v khoa hc và công ngh.
- Ký kt Hp ng tuyên truyn s 26-1.2020/HTT và 26-2.2020/HTT vi ài Phát thanh truyn hình à Nng:
thc hin 03 phóng s, 01 tin truyn hình có ni dung tuyên truyn chính sách pháp lut v s hu trí tu, phát
trin nông nghip khoa hc và công ngh, khi nghip i mi sáng to và các vn bn ch o ca Trung ng và a
phng v phòng, chng dch Covid – 19.
- Ký kt Hp ng tuyên truyn s 95/BN v vic tuyên truyn hot ng khoa hc và công ngh trên báo à Nng vi
8 bài vit. Trong ó, lng ghép tuyên truyn chính sách pháp lut v s hu trí tu, phát trin nông nghip khoa
hc và công ngh, khi nghip i mi sáng to, quy nh v x pht vi phm hành chính trong hot ng khoa hc và
công ngh, chuyn giao công ngh, quy nh v s dng, trng dng cá nhân hot ng khoa hc và công ngh và
các vn bn ch o ca Trung ng, a phng v phòng, chng dch Covid – 19.

II. KT QU HOT NG PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT
Trong nm 2020, do nh hng ca dch bnh COVID-19, các hot ng PBGDPL v khoa hc và công ngh bng
hình thc ph bin trc tip nh hi ngh, hi tho, t chc, s kin... không th thc hin c. Tuy nhiên, S vn trin khai
các hot ng di các hình thc khác nhau m bo nhng ni dung tuyên truyn n c vi i tng cn c ph bin.
1. Ph bin các ch trng ca ng, chính sách, vn bn pháp lut ca Nhà nc, ca a phng trong lnh vc khoa hc
và công ngh.
- Ph bin trên Trang Thông tin in t ca S và phi hp vi Báo à Nng, ài Phát thanh – truyn hình à Nng
+ Ph bin trên Trang Thông tin in t: Thc hin 04 tin, bài ph bin v chính sách h tr doanh nghip i mi
công ngh; 01 bài vit ph bin ni dung Lut nng lng nguyên t, an toàn bc x - ht nhân.
+ Phi hp vi Báo à Nng, ài Phát thanh – truyn hình à Nng 03 phóng s, 01 tin truyn hình, 8 bài vit lng
ghép tuyên truyn chính sách pháp lut v s hu trí tu; phát trin nông nghip khoa hc và công ngh; khi
nghip i mi sáng to; Ngh nh s 51/2019/N-CP ngày 13/6/2019 ca Chính ph quy nh v x pht vi phm
hành chính trong hot ng khoa hc và công ngh, chuyn giao công ngh; Ngh nh s 27/2020/N-CP ngày
01/3/2020 ca Chính ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 40/2014/N-CP ngày 12/5/2014 ca Chính
ph quy nh vic s dng, trng dng cá nhân hot ng khoa hc và công ngh và Ngh nh s 87/2014/N-CP
ngày 22/9/2014 ca Chính ph quy nh v thu hút cá nhân hot ng khoa hc và công ngh là ngi Vit Nam
nc ngoài và chuyên gia nc ngoài tham gia hot ng khoa hc và công ngh ti Vit Nam và các vn bn ch
o ca Trung ng, a phng v phòng, chng dch Covid – 19.
- T chc các khóa ào to v tit kim nng lng và nng lng tái to (17-18/10/2020) cho 274 hc sinh, sinh viên
. Qua ó, ã ph bin n hc sinh, sinh viên các quy nh v Lut s dng nng lng tit kim và hiu qu, Ngh nh s
21/2011/N-CP ngày 29/3/2011 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành Lut s dng nng lng tit
kim và hiu qu.
2. Ph bin các vn bn pháp lut liên quan n “Nm tip tc y mnh thu hút u t 2020”, các vn bn pháp lut liên
quan n u t, kinh doanh; các vn bn pháp lut liên quan n thc hin Quyt nh s 2526-Q/TU ngày
30/11/2016 ca Ban Thng v Thành y ban hành án thc hin chng trình “Thành ph 4 an” trên a bàn
thành ph n nm 2020; Các vn bn pháp lut c Quc hi thông qua trong nm 2019-2020: gm 11 lut, 17
ngh quyt c Quc hi thông qua ti k hp th 8, Quc hi khóa XIV và 10 lut và 21 ngh quyt ã c Quc hi
thông qua ti k hp th 9, Quc hi khóa XIV, các vn bn ch o ca Trung ng và a phng v phòng, chng dch
Covid – 19 và các vn bn pháp lut khác bng nhiu hình thc khác nhau nh:
+ Gi thông báo v các vn bn quy phm pháp lut n các cá nhân, t chc, doanh nghip khoa hc và công
ngh.
+ ng các tin, bài trên Trang thông tin in t ca S và các Website ca các n v trc thuc.
+ Gii áp thc mc các chính sách, quy nh pháp lut v khoa hc và công ngh cho t chc, cá nhân qua
Trang thông tin in t ca S, Trang thông tin hi áp thành ph, thông qua hot ng tip công dân...
+ ng ti banner trên trang Dastic ca S và các n v trc thuc v tuyên truyn các quy nh pháp lut v phòng,
chng dch bnh Covid-19
Thông qua hot ng ph bin vi nhiu hình thc a dng ã to iu kin cho t chc, công dân tip cn các chính
sách pháp lut ca Trung ng và a phng, to s chuyn bin nhn thc trong vic tuân th, chp hành pháp lut
ca CCVCL và Nhân dân a phng.
3. Ph bin trong ni b c quan: Tip tc quán trit và thc hin công tác ph bin, giáo dc pháp lut, nâng cao ý
thc chp hành pháp lut ca CCVCL. Tuyên truyn Lut Phòng chng tham nhng; Lut Ngân sách nhà nc

2015; Lut qun lý s dng tài sn công; Lut thc hành tit kim chng lãng phí; Lut Ph bin, giáo dc pháp lut;
Lut t cáo s 25/2018/QH 14; Ngh nh s 130/2018/N-CP ca Chính ph v vic quy nh chi tit thi hành Lut
giao dch in t v ch ký s và dch v chng thc ch ký s; Nhng ni dung c bn ca Công c quc t v các quyn
dân s, chính tr.... Tp trung ph bin kp thi các vn bn lut mi ban hành; tip tc tng cng ph bin các ni dung
pháp lut ca Trung ng và a phng phc v cho hi nhp kinh t quc t và các vn bn pháp lut trong nhng lnh
vc liên quan trc tip n ngha v, quyn li, trách nhim và liên quan n quyn và ngha v ca CBCCVC và t
chc, công dân nh các vn bn pháp lut v phòng, chng tham nhng; thc hành tit kim chng lãng phí; qun
lý, s dng tài chính, khiu ni, t cáo; pháp lut, chính sách v thu; an toàn giao thông; v sinh môi trng; an
toàn thc phm; phòng, chng ti phm; phòng, chng ma tuý; ci cách hành chính... Ch o các hot ng
tuyên truyn PBGDPL phi gn vi vic hc tp và làm theo tm gng o c, phong cách H Chí Minh.
4. T chc, trin khai các hot ng nhm tôn vinh Ngày Pháp lut Nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam (ngày
09/11).
S ban hành Công vn s 1262/SKHCN-VP ngày 15/10/2020 v vic trin khai hot ng hng ng Ngày Pháp
lut Vit nam (09/11) nm 2020 giao nhim v cho các n v t chc các hot ng hng ng Ngày Pháp lut nm
2020. Tp trung tháng cao im bt u t ngày 15/10 n ngày 15/11/2020.
III. CÁC IU KIN M BO THC HIN CÔNG TÁC PBGDPL
1. i ng cán b thc hin công tác PBGDPL
S b trí cán b pháp ch chuyên trách theo dõi hot ng PBGDPL. Trong nm, S ã làm th tc min nhim
báo cáo viên pháp lut cho 01 cán b ca S do iu ng n làm vic ti c quan khác. Hin nay, S không có
báo cáo viên pháp lut thành ph. Các hot ng PBGDPL nm 2020 ch yu do cán b ph trách công tác
chuyên môn ca S thc hin hoc phi hp vi các n v khác thc hin.
2. V kinh phí m bo công tác PBGDPL
S m bo các iu kin v c s vt cht, trang thit b, kinh phí thc hin công tác PBGDPL. Nm 2020, mc dù do
nh hng ca dch Covid -19, kinh phí b trí cho S b ct gim. Tuy nhiên, S ã ch ng cân i, b trí kinh phí s
nghip khoa hc và công ngh cho hot ng PBGDPL, m bo yêu cu nhim v.
IV. ÁNH GIÁ, NHN XÉT
1. ánh giá vic trin khai công tác PBGDPL nm 2020
Nhìn chung, hot ng PBGDPL ca S trong nm c bn áp ng c yêu cu ca công tác PBGDPL.
- Tip tc ph bin kp thi, rng rãi các vn bn pháp lut mi c Quc hi, UBTV Quc hi thông qua và Chính ph,
B, ngành, Hi ng nhân dân, y ban nhân dân ban hành n tng nhóm i tng, t chc, doanh nghip, cá nhân
liên quan trên a bàn thành ph; t chc thc hin có hiu qu Lut Ph bin, giáo dc pháp lut nm 2012 và các
vn bn có liên quan. Chú trng ph bin các chính sách khoa hc và công ngh liên quan n hot ng s hu trí
tu, phát trin nông nghip khoa hc và công ngh, khi nghip i mi sáng to, h tr doanh nghip i mi công
ngh và các vn bn ch o ca Trung ng và a phng v phòng, chng dch Covid-19. Qua ó ã tuyên truyn
sâu rng v các vn bn pháp lut lnh vc khoa hc và công ngh và các chính sách liên quan n tng cng
phòng, chng dch bnh Covid-19 n toàn th CCVCL doanh nghip, t chc khoa hc và công ngh và ngi
dân thành ph à Nng, góp phn a các chính sách khoa hc và công ngh n gn hn vi ông o qun chúng.
- i mi, a dng hóa hình thc ph bin, giáo dc pháp lut áp ng c yêu cu công tác ph bin, giáo dc pháp lut
nht là trong tình hình dch bnh din bin phc tp (giãn cách xã hi), ngân sách nhà nc chi cho hot ng b
ct gim.
2. Thun li

- UBND thành ph à Nng, B Khoa hc và Công ngh thng xuyên quan tâm ch o và to mi iu kin các c
quan, ban ngành phi hp thc hin tt hot ng PBGDPL.
- Lãnh o S quan tâm to iu kin b trí kinh phí, nhân lc thc hin tt công tác PBGDPL.
- S phi hp ca các c quan thc thi, c quan báo, ài truyn hình và doanh nghip trên a bàn thành ph luôn
c duy trì và phát trin tt.
3. Khó khn
- Do nh hng ca dch bnh COVID-19, các hot ng PBGDPL v khoa hc và công ngh bng hình thc ph
bin trc tip nh hi ngh, hi tho, t chc, s kin... không th thc hin.
- Báo cáo viên pháp lut ca S ã chuyn công tác t 18/5/2020. Do ó, S hin nay không có báo cáo viên
pháp lut thành ph.
V. PHNG HNG TRIN KHAI NHIM V NM 2021
1. Tip tc duy trì và a dng hình thc tuyên truyn, PBGDPL.
2. Cung cp kp thi, y , có h thng thông tin pháp lut trong tng lnh vc phc v cho công tác ph bin, giáo
dc pháp lut.
3. C cán b tham gia các lp bi dng nghip v thng xuyên cho cán b thc hin công tác tuyên truyn nhm
nâng cao kin thc pháp lut và k nng PBGDPL.
4. La chn cá nhân iu kin xut Ch tch UBND thành ph b nhim báo cáo viên pháp lut thành ph.

