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KẾ HOẠCH 

Giám sát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
 pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số: 535/QĐ-HĐND-PC ngày 03 tháng 9 năm 2019 
của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở 
năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nắm tình hình về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 
công tác hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Tổng hợp những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; kiến 
nghị của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật và công tác hòa giải cơ sở. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

1. Tình hình kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
và công tác hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật cấp huyện, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; bố trí kinh phí cho 
công tác PBGDPL và công tác hòa giải cơ sở. 

3. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên 
truyền PBGDPL. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Từ ngày 03 đến ngày 05/9/2019:  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập 
Đoàn giám sát gửi đến các đơn vị chịu sự giám sát. 

2. Ngày 16/9/2019 

  Đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo giám sát đến Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh để các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu.  

3. Thực hiện giám sát 
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- Ngày 19/9/2019: Từ 08h00, Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện 
Văn Lãng; 

- Ngày 08/10/2019: Từ 08h00, Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện 
Lộc Bình. 

- Ngày 09/10/2019: Từ 08h00, Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện 
Chi Lăng. 

4. Xây dựng và ban hành báo cáo kết quả giám sát 

Từ 10/10/2019 đến ngày 20/10/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 
phiên họp giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị có tên trong quyết định; kết 
luận cuộc giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 
công tác hòa giải cơ sở năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch đề nghị Chủ tịch UBND các huyện Văn 
Lãng, Lộc Bình, Chi Lăng lựa chọn hai đơn vị cấp xã để chỉ đạo xây dựng báo 
cáo và mời đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, công chức Tư pháp- Hộ tịch ở 02 
đơn vị cấp xã đến cùng làm việc với Đoàn giám sát; báo cáo in đủ số lượng theo 
thành phần làm việc; bố trí thành phần và địa điểm làm việc với Đoàn giám sát. 

2. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục 
vụ Đoàn giám sát theo kế hoạch. 

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với bà Đinh Thị Phương, chuyên 
viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, điện thoại: 0912.939.739, báo 
cáo gửi bản mềm qua địa chỉ Email:phuonglinhtp1978@gmail.com. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần tham 
gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.  

 Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

      
 Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;  
- Sở Tư pháp;  
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND  huyện 
Lộc Bình, Chi Lăng,Văn Lãng;  
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PCVP HĐND tỉnh; 
- T,PTP và CV Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- Lưu: VT, BPC. 

  

 TM. BAN PHÁP CHẾ 
               TRƯỞNG BAN 

  
 

 

 

Vũ Văn Quang  
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