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                 Kính gửi:   
                                  - Các sở, ban, ngành, các ban của Đảng; 
                                  - UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 
          - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

     - Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.  Để kịp thời đánh giá kết quả công tác 6 tháng 
đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng 
phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PHPBGDPL tỉnh) đề nghị quý cơ quan 
báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019, tập trung vào các nội dung sau: 

1. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và thực hiện các 
Đề án, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL mà đơn vị 
được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện. 

2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL. 

 Cấp huyện: Chỉ đạo cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số  
10a/BTP/PBGDPL/HGCS  và tổng hợp báo cáo theo biểu số 
10b/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư 03/2019/TT-BTP)  

 3. Kết quả công tác PBGDPL: 

- Số lượng văn bản pháp luật đã phổ biến; số cuộc tuyên truyền và số lượt 
người nghe. 

- Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của đơn vị thông 
qua một số hình thức như: tuyên truyền miệng; các phương tiện thông tin đại 
chúng; biên soạn và phát hành tài liệu; Tủ sách pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật; trợ giúp pháp lý; hoạt động xét xử của Toà án; 
giáo dục pháp luật trong nhà trường và các hình thức truyên truyền, phổ biến 
pháp luật khác. 

Cấp huyện: Chỉ đạo cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số  
9a/BTP/PBGDPL và tổng hợp báo cáo theo biểu số 9b/BTP/PBGDPL (Thông tư 
03/2019/TT-BTP) 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Báo cáo theo biểu số 
9c/BTP/PBGDPL (Thông tư 03/2019/TT-BTP).  
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4. Công tác Hòa giải ở cơ sở: 

- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 
15/01/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định 29/2015/Q Đ-UBND ngày 
31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Quy định mức chi thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Kết quả xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến; 

- Tổng số vụ việc hòa giải thành, số vụ việc hòa giải không thành, số vụ 
việc chưa giải quyết xong. 

 Cấp huyện: Chỉ đạo cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số 
11b/BTP/PBGDPL/HGCS và tổng hợp báo cáo theo biểu số 
11c/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư 03/2019/TT-BTP) 

5. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2019. 

6. Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, nguyên nhân và đề 
xuất kiến nghị. 

7. Phương hướng công tác PBGDPL 6 tháng cuối năm 2019. 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 22/5/2019 để 
Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./. 

( Các đơn vị truy cập địa chỉ  website  www.sotp.langson.gov.vn lấy các biểu 
mẫu và gửi  báo cáo) 

 
 

  Nơi nhận:                                                       
 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VT, PBGDPL&TDTHPL. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
Hoàng Thúy Duyên 
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