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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2018

V/v khen thưởng 05 năm
triển khai Ngày pháp luật

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 3087/BTP-TĐKT ngày 20/8/2018 của Bộ Tư
pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm triển khai Ngày pháp
luật và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng
PHPBGDPL tỉnh) tại Công văn số 3439/VP-NC, ngày 31/8/2018. Sở Tư pháp,
cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành
tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, quan tâm chỉ đạo và thực
hiện việc khen thưởng 05 năm triển khai Ngày pháp luật như sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo số 756/UBND-NC
ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Ngày pháp luật năm 2018; Tổ
chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực chính sách, pháp luật có
liên quan đến chức trách, nhiệm vụ công tác; quyền lợi và trách nhiệm của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị; các văn bản
pháp luật mới hoặc vấn đề khác được xã hội quan tâm.
2. Tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày pháp luật, tại cơ
quan, đơn vị, địa phương; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các
hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành,
bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nói chung với nâng cao nhận thức và ý thức chấp
hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.
3. Người đứng đầu các Các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban MTTQVN tỉnh và
các tổ chức đoàn thể tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
UBND các huyện, thành phố, quan tâm chỉ đạo và thực hiện việc khen thưởng
theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, hưởng ứng
tham gia Ngày pháp luật thời gian qua. Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu, xuất sắc nhất, lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng
khen (Theo văn bản hướng dẫn xét khen thưởng số 3087/BTP-TĐKT ngày
20/8/2018 của Bộ Tư pháp, được gửi kèm theo qua eOffice và đăng trên Trang
thông tin điện tử Sở Tư pháp http://sotp.langson.gov.vn/).

4. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn
tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 với hình
thức phù hợp, thiết thực khen thưởng, động viên kịp thời gương tập thể, cá nhân
tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật ở địa phương.
Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả 05 năm triển khai, cùng với
báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 về Sở Tư pháp trước ngày
25/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Vụ PBGDPL, BTP; B/c
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT,PBGDPL&TDTHPL
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