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Số: 40 /UBND-NC 

V/v thực hiện Kế hoạch số 129-
KH/ĐHLGVN và Công văn số 130-
CV/ĐHLGVN của Đảng đoàn Hội 

Luật gia Việt Nam 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01  năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐHLGVN ngày 05/11/2018 của Đảng 
đoàn Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW 
ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 130-
CV/ĐHLGVN về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW; ý 
kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Thông báo số 3004-
TB/VPTU ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:  

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức Thông 
báo số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 
sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tổng 
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam 
nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng các cấp về vị trí, tầm quan trọng của 
Hội Luật gia các cấp, yêu cầu của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác Hội Luật gia. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, các cơ quan, 
đơn vị tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để các cấp Hội Luật gia hoạt 
động đúng theo quy định của pháp luật. Tích cực hỗ trợ Hội luật gia, Chi hội 
luật gia trên địa bàn tỉnh, huyện củng cố, phát triển tổ chức, thành lập mới các 
Chi hội Luật gia (ở những nơi đủ điều kiện thành lập mới). Phát huy tốt vai trò 
của Hội Luật gia trong việc triển khai hiệu quả Đề án “xã hội hóa công tác phổ 
biên, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” và các 
chương trình, đề án do Hội Luật gia các cấp thực hiện; tham gia công tác hòa 
giải ở cơ sở, cải cách tư pháp, cải cách hành chính.  

2. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan 
và chỉ đạo các Chi hội trực thuộc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của 
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Hội. Chú trong phát triển hội viên, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng 
hoạt động của Chi hội Luật gia các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.  

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây 
dựng, góp ý, phản biện chính sách, pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở... 

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp 
phổ biến, quán triệt Thông báo số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng; Công văn số 130-CV/ĐHLGVN về việc triển khai thực hiện 
Thông báo kết luận số 50-TB/TW tới cán bộ, công chức trong ngành nhằm nâng 
cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của Hội Luật gia các cấp; tạo điều kiện 
để các hội viên, Chi hội Luật gia trong ngành tích cực tham gia các hoạt động 
của Hội.  

 (Kế hoạch số 129-KH/ĐHLGVN và Công văn số 130-CV/ĐHLGVN của 
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam được gửi kèm theo Công văn này) 
 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- 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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