
UBND TINH THAI NGUYEN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S1 KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So:  '1t  /KH-KHCN Thai Nguyen, ngàytháng 01 näm 2021 

KE HOACH 
Tuyên truyn, ph1 bin giáo ditc pháp 1ut 

ye Khoa hQc và Cong ngh nãm 2021 

Can cur K hoach  s 164/KH-UBND ngày 3 1/12/2020 cüa UBND tinh Thai 
Nguyen ye thirc hin Kêt 1un so 80-KL/TW ngày 20/6/2020 cüa Ban BI thu ye 
tiêp tc thu..rc hin Chi th so 32-CT/TW ye tang cuô'ng sr lath do cüa Dâng trong 
cong tác phô biên, giáo diic pháp lut, nâng cao thurc chap hành pháp lut cüa 
can b, Nhân dan; Van bàn so 921/HDPH-STP ngày 02/12/2020 cña Hi dông 
Phôi hgp phô biên giáo dtic pháp lut tinh Thai Nguyen ye dnh hung xây dçmg 
Kê hoich phô biên, giáo dic pháp 1ut nàm 2021; Kê hotch so 12 ngày 
22/01/2021 cüa UBND tinh v Cong tác phô biên, giáo diic pháp lut, hôa giài a 
Co sO'. 

SO' Khoa h9c và Cong ngh (KH&CN) xây dirng k hoach th?c hin Cong 
tác tuyên truyên, phô biên pháp lut näm 2021 cci the nhu sau: 

I. MUC DICH YEU CAU: 

1. Muc dIch: 

Tuyên truyn, ph6 bin và trin khai kjp thO'i, có hiu qua các chü trucmg, 
chInh sách cüa Dàng và pháp lut ci:ia Nhà nuO'c nói chung và ye KHCN nói riêng 
den toàn the can b, cong chirc, viên chirc, nguO'i lao dng trong co quan; các to 
churc, cá nhân có lien quan trong hot dung KH&CN, qua do gop phân nâng cao 
nhn thurc, thurc chap hành pháp lust cüa can b, cong chüc, viên churc, nguO'i 
lao dng và các to chüc, cá nhân trên da bàn Tinh. 

2. Yêu câu: 

- Cong tác tuyên tuyn, pM bin, giáo dic pháp 1ut phài dugc trin khai 
thuO'ng xuyên, lien tic dn can b, cong chuic, viên churc, nguO'i lao dng trong co 
quan; các don v, tO churc, cá nhân lien quan trên dja bàn tinh. 

- Các van bàn pháp lut phài dugc trin khai kjp thO'i, thit thuc, bào darn 
tiên do, chat luong, tránh hInh thurc. Ni dung tuyên truyên, phô biên can ci the, 
d hiêu, hinh thuirc tuyên truyên da dng, phong phii, phü hc'p vO'i co quan, don vj 
và to churc, cá nhân. 

3. Dôi ttrçrng: 

- Can bQ cOng churc, viën chute và nguO'i lao dng dang cOng tác ti Si 
KH&CN; 
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- Các sâ, ban, ngành, huyn, thành ph, thj xã và các to chrc, cá nhân san 
xuât, kinh doanh, hoat dông trong lTnh virc khoa hc và cong ngh trên da bàn 
tinh Thai Nguyen; 

II. NQI DUNG, CACH THU'C THUC HIN: 

1. Bang tãi trên trang thông tin din tir (Website) cila S& 
(dosttn.gov.vn): 

- Môt s Lut, Bô lut va van bàn quy phm pháp lut mi (co hiu içrc tir 
ngày 01/01/202 1) lien quan den can b, cong chi1rc, viên chirc và ngui lao &ng: 

+ B lut Lao dng 2019; 

+ Lut Giám dnh tu pháp si.'ra d,i 2020; 

+ Luât Thanh niên 2020; 

+ Luât Dâu tu 2020; 

+ Lut Doanh nghip 2020; 

+ Lut Ban hành Van bàn quy phm pháp 1ut süa di 2020; 

+ Nghj djnh 135/2020 ngày 18/11/2020 cüa Chinh phü quy dnh ye tuôi 
nghi huii; 

+ Nghj djnh 143/2020 ngày 10/12/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung 
môt so diêu cüa Nghj dinh sO 108/20 14 ye chInh sách tinh giàn biên chê và Nghj 
dinh so 113/2018 sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 108/2014; 

- Các Van bàn v linh virc Khoa h9c và Cong ngh: 

+ Nghi dinh s 1 42/2020/ND-CP cüa ChInh phü Quy djnh ye vic tiên hành 
cOng viêc bác xt và hott dng djch vii h trq üng dung näng luçmg nguyen t1r. 

+ Thông tu s 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 cüa Bô KH&CN 
hithng dn thi hành quy djnh quãn 1, sü' ciçing tài san duqc hInh thành thông qua 
vic triên khai, thirc hin nhim vii KH&CN; 

+ Thông tu s 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 cüa Bô KH&CN Quy 
djnh ngung hiu lirc thi hành Thông tu so 15/201 9/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 
nãm 2019 cüa B truâng B Khoa h9c và Cong ngh ban hành "Quy chuân k 
thut quôc gia ye Thép không gi". 

+ Quyt djnh s 31 15/QD-BKHCN ngày 13/11/2020 cüa B KH&CN v 
vic s1ra dôi, bô sung Quyêt djnh so 3810/QD-BKHCN ngày 18/12/2019 Bô Khoa 
hoc và COng ngh ye vic cong bô san phâm, hang hóa nhóm 2 thuc trách nhim 
quân 1 cña B Khoa hpc và Cong ngh. 

+ Quyt djnh s 02/2021/QED-UBND ngày 15/01/202 1 cüa UBNID tinh Thai 
Nguyen ban hành Quy djnh quãn l và to chi.c thjc nhiem vv KH&CN cap tinh 
cüa Thai Nguyen; 

* Thu'chiên: 
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- Trung tam Phát trin Khoa bce và Cong ngh däng tâi toàn van ni dung 
các van bàn len website cüa S, cp nht vào miic Van bàn QPPL. 

- Thji gian: Qu 1/2021. 

2. Phô bin tii các Hi nghj, cuc h9p cüa cy quan: 

- Tip tçic tuyên truyn, ph bin, quail trit ni dung các Lut, Pháp lnh 
mói dugc ban hành và có hiu lirc trong näm 2019, 2020, 2021 và các van bàn 
pháp luat  dugc dir 1un xã hi quan tam nhu: Lu.t Báo v bI m.t Nhà nuc; B 
1ut HInh sir; B lut Dan sl.r; B lu.t lao dng; Lut An ninh mng; Lust  Tiêp 
cn thông tin; Lut Trách nhim bôi thuing Nhà nuâc; Lutt Can b, cong chirc; 
Lust Viên chirc... các van bàn lien quan ti-crc tiêp den quyên con nguñ, quyn và 
nghia vi ca bàn cüa cong dan, to chüc, doanh nghip. 

Trong do tp trung iru tiên pM bin (ni dung theo Van ban s 15/TTR-VP 
ngày 07/01/2021 cia Thanh tra Tinh) Quy djnh pháp lutt ye thanh tra; Lut 
PhOng, chông tham nhüng (PCTN) 2018; Nghj dnh 59/2019/ND-CP ngày 
01/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut PCTN; 
Nghi, djnh 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm soát tài san 
thu nhp cüa ngithi có chcrc vi, quyên hin trong ca quan dan vj; Lut To cáo 
2018; Nghj djnh 31/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
mt sO diêu và bin pháp thi hành Lut To cáo; Nghj djnh 124/2020ND-CP ngày 
19/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 
Luât Khiêu nai; 

- Các diu uác QMc t ma Vit Nam là thành viên, các thOa thun qMc t 
lien quan den ngui dan, doanh nghip, chü tr9ng Hip djnh dôi tác kinh tê chiên 
lugc xuyên Thai BInh Duang ('TPP,), Hip djnh thuang rnai tir do Vit Nam - EU, 
pháp lut ye cong dông ASEAN; các Diêu uOc quOc te ye nhân quyên ma Vit 
Nam là thành viên và các thOa thun quOc tê lien quan den ngui dan, doanh 

nghip. 

- Thçrc hin: Van phOng - Thanh tra (b phn thanh tra, pháp ch); 

- Th?ñ gian: cànàm 2021; 

3. Vit tin bài tuyên truyn, phô bin các van bàn QPPL: 

- S luqng: 04 bài; 

- Thrc hin: mi phông chuyên mon vit 01 bài tuyên truyn thuc 1mb virc 

quàn 1; 

- Th?i gian, tin do: oi bài/qu; 
A • r . A A A v A A 

4. Xay dirng va phat hanh tai hçu tuyen truyen phap 1uit ye khoa h9c 
cong ngh: 

4.1. Thj liçu dithi dgng kçp file tuyén truyên quy djnli cia pliap 1u4t: 

- S luçing: 1.500 (met nghIn näm tram) bàn; 



AMBOC 
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- Ni dung tuyên truyn: quy djnh rni v tin hành cong vic birc x (theo 
Nghj d/nh 142/2020ND-CP); ye hott dng cong ngh và chuyên giao cOng ngh; 

- Thai gian thirc hin: phát hành Qu 111/2021; 

- Chü trI thirc hin: Van phông - Thanh tra S& (b phn Thanh tra) 

3.2. Cuó'n Cdi nangpháp lut - ho trçrpháp lj.  cho doanh nghip 

- So luçmg: 500 cun; 

- Ni dung tuyên truyn, h trçY pháp 1: quy dnh v tiêu chun do 1ung 
chat lugng san phâm, hang boa và si hU'u cong nghip 

- Thi gian thirc hin: phát hành Qu IV/202 1; 

- Chü trI th?c hin: Van phông - Thanh tra S (b phn Thanh tra) 

4. Ti chu'c Hi nghj tuyên truyn, phi bin pháp 1ut: 

- S luçing: 01 Hi nghj (dix kin 100 nguii); 

- Di tuçmg: Các t chirc, cá nhân san xut, kinh doanh và ngui tiêu dung; 

- Ni dung: Co ch, chInh sách và các quy di.nh pháp 1ut v KH&CN; 

- Thirc hin: Van phông - Thanh tra S& (b phn Thanh tra) chü trI, ph& 
hcp vi các phông chuyên mOn, don v trong và ngoài Si tO chrc triên khai; 

- Th?ii gian thixc hin: 01 ngày, trong Qu 111/2021; 

- Da dim: Ti huyn, thành phO, thi, xà. 

III. KINH PHI THTJ'C HIN 

- Kinh phi d thirc hin duçic dam bão tr ngun kinh phi hoat dng cüa Van 
phông - Thanh tra S& duqc giao 11am 2021; 

Trên day là K hoch tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut nàm 2021 
tti S& Khoa hoc va Cong ngh, yêu câu các Phông, don v trirc thuc phôi hçip vi 
Thanh tra S& nghiêm tüc triên khai thirc hin dam bào dung tiên d thai gian Va 

ni dung./. 

Ncri nhân: 
- SO Tu' pháp; 
- Lãnh dao So; 
- Các phOng, don vj truc thuc; 
- Lu'u: VT, VPTTR. 

PharnQuôc ChInh 
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