
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

           

                 Số:         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng   năm  

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2020 

 
                               Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 

 

 Căn cứ Công văn số 671/STP-PBGDPL ngày 09/7/2020 của Sở Tư pháp về việc 

hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2020. Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

  1. Nội dung: Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, như: Hiến pháp năm 

2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định 19/2020/NĐ-

CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức; Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung 

của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2166/KH-UBND ngày 19/6/2020 về triển khai thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2124/UBND-NC ngày 

15/6/2020 về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính 

phủ… 

2. Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ 

quan Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc. 

3. Hình thức:  

- Tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc giao ban cơ quan hàng tuần (Văn phòng Sở 

chủ trì, phối hợp các phòng lựa chọn nội dung phổ biến trong từng cuộc họp giao ban). 

- Tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc triển khai công việc của các phòng, đơn vị 

trực thuộc (Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung phổ biến, báo 

cáo Thanh tra Sở tổng hợp, theo dõi). 

- Tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 

(Thanh tra Sở tổng hợp, cung cấp nội dung cho Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch 

vụ khoa học và công nghệ đăng Website). 

4. Thời gian thực hiện: Quí III/2020. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động triển 

khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (biết);                                                                                              

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Trung Kim 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198543
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198543
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