
 

 

 

 

                         Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 321/UBND-VP8 ngày 

27/5/2022 và hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 971/STP-PBTDTHPL ngày 

01/8/20222 về việc báo cáo tổng kết thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình 10 năm triển khai thực hiện 

Luật phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị và địa phương. 

2. Xây dựng báo cáo bằng văn bản (theo mẫu Đề cương báo cáo gửi kèm 

Công văn) và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) chậm nhất 

vào ngày 12/8/2022 để tổng hợp. 

3. Giao Phòng Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

của huyện có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu 

giúp UBND huyện tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo tổ chức, 

thực hiện và báo cáo theo đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                             
- UBND tỉnh;    

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Vinh Dự 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TP 
V/v báo cáo tổng kết thực hiện 

 Luật phổ biến giáo dục pháp luật 

Hải Hậu, ngày       tháng 8 năm 2022 
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