UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2760 /UBND-TP
V/v báo cáo tổng kết công tác
PBGDPL; Hòa giải cơ sở năm
2020 và triển khai ngày pháp luật
năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lộc, ngày 12 tháng11 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Các tổ chức đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 4281/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/11/2020 của
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp
luật năm 2020; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 31/12/2019 về triển khai
công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
2020. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đề nghị quý cơ quan báo cáo công tác
PBGDPL; Hòa giải cơ sở năm 2020 và triển khai ngày pháp luật năm 2020, nhiệm
vụ trọng tâm công tác năm 2021, tập trung vào các nội dung sau:
1. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và thực hiện các
Đề án, chương trình, kế hoạch của UBND huyện về công tác PBGDPL mà đơn
vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.
2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL
3. Kết quả công tác PBGDPL:
- Số lượng văn bản pháp luật đã phổ biến; số cuộc tuyên truyền và số lượt
người nghe.
- Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của đơn vị thông
qua một số hình thức như: tuyên truyền miệng; các phương tiện thông tin đại
chúng; biên soạn và phát hành tài liệu; Tủ sách pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu
pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật; trợ giúp pháp lý; hoạt động xét xử của Toà án;
giáo dục pháp luật trong nhà trường và các hình thức truyên truyền, phổ biến
pháp luật khác.
Cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số 9a/BTP/PBGDPL (Thông tư
03/2019/TT-BTP)
4. Công tác Hòa giải ở cơ sở:
- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày
15/01/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa
giải ở cơ sở trên địa bàn huyện;
Quyết định 29/2015/Q Đ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Lạng
Sơn, Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn.
- Kết quả rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở;
Cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số 10a/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư
03/2019/TT-BTP)
- Kết quả xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến;
- Tổng số vụ việc hòa giải thành, số vụ việc hòa giải không thành, số vụ
việc chưa giải quyết xong. Tổng hợp vụ việc thuộc thẩm quyền hòa giải theo
quy đinh Luật Hòa giải ở cơ sở.
Cấp xã báo cáo số liệu theo biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS (Thông tư
03/2019/TT-BTP)
5. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2020.
6. Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, nguyên nhân và đề
xuất kiến nghị.
7. Báo cáo triển khai ngày pháp luật năm 2020 theo nội dung Kế hoạch số
307/KH-UBND ngày 26/10/2020 Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi báo
cáo về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 16/11/2020 để tổng hợp
báo cáo Sở Tư pháp./.
(Đối với các xã, thị trấn báo cáo và điền số liệu theo biểu mẫu gửi công
văn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu VT, TP.
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