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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2093 /STP-XDKTVB 

V/v báo cáo tổng kết Nghị quyết 
số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam đến năm 2010, định hướng 

đến năm 2020 

 Lạng Sơn, ngày 12 tháng  6 năm 2019 

       . 
     

Kính gửi:   
                 - Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

        - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

                  - Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh; Công an  tỉnh;    
                                                  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên    
                                                  phòng tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

                                      - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Công văn số 2137/VP-NC ngày 30/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh 
về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 của Bộ Chính trị, trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết 
thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) 
về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020, theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại 
Thông báo số 3398-TB/VPTU.  

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo 
cáo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với các lĩnh vực có 
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. Thực hiện báo cáo theo nội dung Đề cương báo cáo gửi kèm theo 
Công văn này. 

2. Thống kê theo các Phụ lục gửi kèm: 

- Thống kê tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (các VBQPPL 
do Sở, ngành chủ trì soạn thảo trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; VBQPPL do 
HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành; VBQPPL do HĐND, UBND 
cấp xã ban hành)  theo Phụ lục số 01 . 
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- Thống kê về công chức làm công tác pháp chế của cơ quan (theo Phụ lục 
số 02).  

3. Một số sở, ngành báo cáo thêm về các nội dung sau: 

3.1. Văn phòng UBND tỉnh: 

Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Công báo tỉnh. 

         3.2. Sở Nội vụ: 

- Báo cáo về tình hình đào tạo trung cấp luật, đại học luật, đào tạo lại, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại 
địa phương. 

- Việc sử dụng đội ngũ cán bộ pháp luật, mức độ đáp ứng so với nhu cầu 
của tỉnh. 

- Đánh giá sâu về tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm 
cho việc xây dựng và thi hành pháp luật của địa phương so với yêu cầu của Nghị 
quyết và yêu cầu thực tiễn của địa phương. 

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Báo cáo về hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh phục vụ cho việc phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

II. THỜI ĐIỂM SỐ LIỆU BÁO CÁO, THỐNG KÊ: 

Số liệu báo cáo, thống kê tính từ 24/5/2005 đến ngày 30/6/2019. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn quan tâm 
phối hợp thực hiện, gửi Báo cáo, biểu thống kê về Sở Tư pháp chậm nhất là 
ngày 05/7/2019 để đảm bảo cho việc tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của 
Tỉnh ủy đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.  

(Gửi kèm theo: Công văn số 2137/VP-NC ngày 30/5/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 
ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị trên hệ thống eOffice). 

 

   Nơi  nhận: 

 - Như trên; 
 - Lãnh đạo Sở; 
 - Lưu: VT, XDKTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

Vũ Quang Hưng 
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