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Kính gửi:  

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; 

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

        

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh  

tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, theo 

đó, hình thức, thời gian tổng kết như sau:  

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết trên phạm vi 

toàn tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 6/2020. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, 

đơn vị và thực hiện tổng kết hoàn thành trước ngày 30/4/2020. 

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 

cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết trên địa bàn và hoàn thành trước ngày 

30/4/2020. 

- UBND các xã, phường, thị trấn tùy thuộc vào điều kiện của địa phương 

tổng kết bằng văn bản hoặc hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn 

thành trước ngày 15/4/2020.  

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, 

UBND tỉnh, để việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-

HĐND đảm bảo hiệu quả, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nghị 

quyết số 209/2015/NQ-HĐND đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ 

quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tổng kết và có 

báo cáo bằng văn bản theo đề cương gửi kèm Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

26/02/2020 của UBND tỉnh và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/4/2020 để 
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tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh. UBND cấp huyện hướng dẫn việc 

tổng kết trên địa bàn mình và tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã. 

Riêng việc tổ chức Hội nghị tổng kết tại các ngành, đơn vị, địa phương,  

tùy vào tình hình của dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp đề nghị xem xét tổ chức 

vào thời gian phù hợp.   

Trên đây là hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 

209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, PBGDPL.  

GIÁM ĐỐC 

  

 
 

Nguyễn Văn Bắc 
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