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Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022; Kế hoạch số 

26/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Để đánh giá một cách toàn diện, khách quan tình hình thi hành pháp luật 
về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong thực tiễn thi hành và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện pháp luật về thực hiện chính 

sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 
nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19, đảm bảo thuận lợi nhất 
cho cơ quan, tổ chức và người dân trong quá trình thực hiện. Sở Tư pháp tỉnh 

Lào Cai tiến hành khảo sát tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính 
sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 đối với một số cá nhân cán 
bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan của huyện và UBND cấp xã; 

một số người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thông qua việc trả lời các câu hỏi 
trong Phiếu khảo sát.  

1. Số lượng phiếu khảo sát trên địa bàn 1 đơn vị cấp huyện cụ thể như sau: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 người;  

- Phòng Văn hoá và Thông tin: 01 người;  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 người  

- 05 đơn vị cấp xã do Phòng Tư pháp lựa chọn, mỗi đơn vị thực hiện 
khảo sát 01 công chức văn hoá xã hội và 01 lãnh đạo UBND xã phụ trách lĩnh 

vực văn hoá xã hội của xã;  

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã đứng chân trên địa bàn: 

+ Huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc 

Hà: mỗi huyện lựa chọn 05 tổ chức/05 phiếu/huyện; 

+ Thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa lựa chọn 07 tổ chức/07 phiếu;  

+ Huyện Si Ma Cai lựa chọn 02 tổ chức/02 phiếu 
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- Người dân thường trú trên địa bàn: 20 người. 

2. Đề nghị Phòng Tư pháp cử một cán bộ làm đầu mối để lựa chọn, lập 
danh sách đối tượng khảo sát, nhận phiếu, kinh phí thực hiện khảo sát và liên hệ 

các đối tượng được khảo sát triển khai thực hiện khảo sát trên địa bàn và gửi kết 
quả khảo sát về Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào 

Cai tầng III khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
trước ngày 30/10/2022, chi tiết liên hệ đồng chí: Phan Thu Hiền – Phòng Văn 
bản QPPL Sở Tư pháp theo số điện thoại 0973.253.395. 

(Gửi kèm theo công văn này Phiếu khảo sát, danh sách chi tiền khảo sát)   

Đề nghị các Phòng Tư pháp quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ1, 2, 3; 
- Lưu: VT, VBQPPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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