
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-THNC 

V/v triển khai các hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

                

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; trong 6 tháng đầu năm 2020, 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác 

PBGDPL; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội 

đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã chủ động, khẩn trương triển 

khai, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức, triển khai các hội nghị tuyên 

truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra.  

Để kịp thời quán triệt, triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại văn bản số 149/UBND-NC ngày 26/2/2020 và triển khai thực hiện các 

Chương trình, Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo đúng tiến độ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành các Luật đã có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2020 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Giao nhiệm vụ 

cho Báo cáo viên pháp luật khai thác nguồn đề cương, tài liệu tuyên truyền đã 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://www. 

sotp.langson.gov.vn) và các nguồn hợp pháp khác để làm tài liệu tuyên truyền, 

phổ biến. 

2. Các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì triển khai 

các văn bản Luật và lĩnh vực pháp luật chuyên ngành phụ trách, các cơ quan, 

đơn vị được giao chủ trì, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL 

giao nhiệm vụ thực hiện cho đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh đang công tác tại cơ quan, đơn vị (theo Quyết định số 2281/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Lạng Sơn) và Báo cáo viên pháp luật tỉnh (Quyết định số 

428/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận 
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Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn); đồng thời thực hiện nhiệm vụ Báo cáo 

viên pháp luật, khi các cơ quan, đơn vị đề nghị hỗ trợ. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo Phòng Tư pháp tham 

mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tiến hành rà soát, kiện toàn Hội đồng 

phối hợp PBGDPL và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, đảm bảo về số lượng, 

chất lượng; chủ động thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên tại Hội nghị do các 

huyện, thành phố tổ chức. Trường hợp cần hỗ trợ Báo cáo viên từ cấp tỉnh thì 

mời Lãnh đạo ngành phụ trách, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

hoặc Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đang công tác tại ngành đó để đảm bảo nội 

dung, chất lượng thông tin tuyên truyền. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi  nhận: 
 - Như trên; 

 - Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);  

 - TT. Tỉnh ủy; 

 - TT. HĐND tỉnh; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Đài PT-TH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

 - C, PVP UBND tỉnh, 

Các phòng CV, TT THCB; 

 - Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Long Hải 
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