UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149 /TB-STP

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn;
- Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp
luật năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối
hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về triển khai hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quyết định số
76/QĐ-HĐPH ngày 01/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp
luật tỉnh Lạng Sơn về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Sở Tư pháp- Cơ quan
thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng
PHPBGDPL tỉnh) thông báo về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Đoàn kiểm tra số 1, tại huyện Tràng Định
- Thời gian kiểm tra: từ 8 giờ 00 ngày 12/11/2021
- Địa điểm: Do UBND huyện bố trí.
2. Đoàn kiểm tra số 2, tại thành phố Lạng Sơn
- Thời gian kiểm tra: Từ 8 giờ 00 phút ngày 15/11/2021
- Địa điểm: Do UBND thành phố bố trí.
II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần đoàn kiểm tra:
Theo Quyết định số 76/QĐ-HĐPH ngày 01/11/2021 của Hội đồng phối hợp
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, trong đó:
- Đoàn kiểm tra số 1, kiểm tra các đơn vị: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo
dục pháp luật huyện Tràng Định và 02 đơn vị cấp xã do huyện chọn;
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- Đoàn kiểm tra số 2, kiểm tra các đơn vị: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo
dục pháp luật thành phố Lạng Sơn và 02 đơn vị cấp xã do thành phố chọn.
2. Thành phần của các đơn vị được kiểm tra:
+ Lãnh đạo và Thành viên Hội đồng PHPBGDPL của huyện, thành phố.
+ 02 đơn vị cấp xã: Đề nghị UBND huyện, thành phố mời đại diện lãnh
đạo UBND, Ủy ban MTTQVN; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Văn
hóa - Xã hội đến làm việc chung tại UBND huyện, thành phố.
III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Sở Tư pháp chi từ nguồn ngân sách đã cấp cho công tác PBGDPL năm
2021.
IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật,
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổng kết Chương
trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số
116/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh và các đề án trong Chương trình
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của
UBND tỉnh.
2. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
3. Việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ
sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực
xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.
4. Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu
quả; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
5. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
6. Đề xuất kiến nghị.
(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra và ước thực
hiện hoàn thành đến ngày 31/12/2021. Các đơn vị sử dụng biểu mẫu thống kê ban
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp và đề cương báo cáo
kèm theo Thông báo).
Đề nghị các đơn vị được kiểm tra, dự thảo báo cáo gửi Sở Tư pháp - Cơ
quan thường trực HĐPHPBGDPL tỉnh trước ngày 10/11/2021 theo địa chỉ
www.pbgdplls@gmail.com và gửi các thành phần mời tham dự ở đơn vị mình.
Các thành viên Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ sở Sở Tư pháp để đi xe chung
do Sở Tư pháp bố trí.
- Thời gian xuất phát:
+ Tại Huyện Tràng Định lúc 5 giờ 45 phút ngày 12/11/2021.
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+ Tại Thanh phố Lạng Sơn lúc 7 giờ 45 phút ngày 15/11/2021.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị
phản ánh về Sở Tư pháp thông qua Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi
thi hành pháp luật (số điện thoại 02053.717.827)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TP huyện: Tràng Định, thành phố;
- Lưu VT, VP, KT, PBGDPL&TDTHPL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn

