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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  602  /UBND-NC 
V/v báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị  

số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 
 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh;  
- Các Ban của Đảng: Nội chính, Dân vận, Tuyên giáo; 
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32, ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ 
đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW) và Thông báo số 3397-
TB/VPTU ngày 24/5/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị các cơ 
quan, đơn vị: 

1. Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-
CT/TW theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách. Nội 
dung cần đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; 
Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kết luận số 04-KL/TW 
ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW  

(Có đề cương báo cáo gửi kèm Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 
16/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương). 

Những cơ quan, đơn vị có điều kiện cần tổ chức tổng kết Chỉ thị 32-
CT/TW một cách thiết thực, hiệu quả, có kế thừa Báo cáo tổng kết 10 năm thực 
hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng 
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kết quả thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU 
ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020. 
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2. Phạm vi và thời hạn gửi báo cáo 

- Phạm vi về thời gian: Tính từ ngày 09/12/2003 đến 01/5/2019 (15 năm). 

- Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết và xây 
dựng báo cáo theo Đề cương và các phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 
89-KH-BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo, gửi về UBND tỉnh (thông 
qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/7/2019 để tổng hợp. 

3. Giao Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo theo yêu 
cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3397-TB/VPTU; hoàn thành, 
trình UBND tỉnh trước ngày 02/8/2019. 

(Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 được gửi kèm trên hệ thống eOffice và 
được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh).  

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- HĐND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các Phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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