
Nguyen Di Thàng 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA WET  NAM 
HUYEN TRIIC NINH DIc 1p — Tir do — Hinh phüc 

Stf/UBND-TP Trcc Ninh, ngày//çthang  11 nám 2019 
V/v báo cáo kêt qua cong tác phô 
biên giáo diic pháp 1ut näm 2019, 

rà soát báo cáo viên pháp 1ut 

KInh gi1i: Các phông, ban ngành, doàn the cüa huyn. 

Can cü Cong van s 1019/STP-PBGDPL ngày 12/11/2019 cüa S Tu pháp 
v vic báo cáo kt qua cong tác ph bin giáo dic pháp 1ut nãm 2019, UBND 

huyn yêu cu thu trithng các phông, ban ngành, doân th cUa huyn: 

1. Báo cáo kt qua cOng tác ph bin, giáo dic pháp 1ut näm 2019 trong 

phm vi quán 1 cüa ngânh, darn vj mInh (theo D cuang gi:ri kern). 

Thñ dim 1y s 1iu báo cáo: Tr ngày 01/01/2019 dn 31/10/2019. 

2. Rà soát di ngü báo cáo viên pháp 1ut cap huyn cüa car quan, darn v mInh. 

Tnrng hcip báo cáo viên có sir thay di so vi danE sách báo cáo viên pháp 1ut dA 

dugc Chu tjch UBND huyn cong nhn theo quy& djnh s 10/QD-UBND ngày 

09/01/20 19, thI 1p danh sách d ngh UBND huyn kin toàn theo mu giri kern. 

3. Thii hn nQp báo cáo và danh sách báo cáo viên pháp 1ut: Truc ngày 

22/11/2019 (thu Sáu), np v UBND huyn (qua Phông Tu pháp). 

4. Phông Tu pháp don dác các car quan, darn v thirc hin; tham mini tong 

hçTp, xây drng báo çáo cUa UBND huyn và glri ye Si Tu pháp truc ngày 

25/11/2019./.'t 

T\TCj n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu kInh gCri; KT. CHU TICH 
• Cng Thông tin din tr huyn; '.---_ U T!CH 
• Lu'u: VT 



BE CUNG BAO CÁO KET QUA 
CONG TÁC PHO BIEN, GIAO DUC  PHAP LUT NAM 2019 

I. KET QUA CONG TAC PHO BIIEN, GIAO DUC  PHAP LUiT NAM 2019 

1. Cong tác chi do thiyc hin 

Vic chi dio, hithng dn trin khai cong tác ph bin, giáo dc pháp 1ut 
(PBGDPL) tti Ca quan, dan vj. 

2. Két qua phô biên, giáo diic pháp 1ut 

2.1. Ni dung, hInh thüc tuyên truyn, phei bin pháp 1ut 

Trên ca si các ni dung, hInh thüc PBGDPL dugc thirc hin, các ca quan, dcm 
vj tong hçp so 1iu báo cáo, trong do tp trung vào kt qua thrc hin các hirih thüc sau: 

- Tuyên truyn ming pháp 1ut: s cuc, s 1uçit ngthi tham dir. 

- Tuyên truyn thông qua vic biên tp và phát hành tài 1iu: sách hOi dáp pháp 
1ut; sách tim hiêu pháp 1ut; các n phrn báo chI; t?Y ro'i, ti gp. . .(d nghj nêu rô 
ten tâi 1iu, so 1ucmg). 

- Tuyên truyn thông qua các hi thi, cuc thi vit tim hiu pháp 1ut (ni dung 
to chüc, so 1uçt ngui tham dir). 

- Tuyên truyn PBGDPL thông qua hott dng tii vn pháp 1ut và trçY gi11p pháp 1g... 

- PBGDPL trên các phuang tin truyn thông dii chüng (báo, dài, cng thông 
tin din ti:r, trang thông tin din tir), ba truyn thanh ca si (nêu rô so luçmg tin, bài, 
thii 1uçng phát song nhU'ng van bàn, chucng trInh v PBGDPL); 

- Các hinh thirc khác nhu: tuyên truyn PBGDPL thông qua sinh hot Câu 1c 
b pháp 1ut; xây drng, quán 1 và khai thác tU sách pháp 1ut cap xã; tü sách pháp 
1ut ca quan, dan vj, tnthng hc (s iirçing tü sách, s luçmg du sách pháp 1ut, dôi 
tucYng tim hiu sach); k cam kt không vi ph?m pháp 1ut, pa nO, áp phIch, diu 
hành, c dng; 

- Ngoài các hinh tht'rc chü yu nêu trên d nghj các ca quan, dan vj nêu các hInh 
thüc ph bin, giáo diic pháp luat  mOi, mang 1ti hiu qua thiêt thirc ducic thirc hin 
trên thuc t (nu có). 

2.2. Trin khai tuyên truyn, ph bin pháp 1ut ti các co' s& giáo diic 
thuc h thông giáo diic quôc dan 

D nghj PhOng Giáo diic và Dào to báo cáo k& qua thirc hin cong tác ph 
biên, giáo diic pháp 1ut trong các nhà trung; rà soát, sira dôi, bô sung các quy ctjnh 
pháp 1ut trong giáo trInh, sách giáo diic; các hinh thirc, cách lam hay, sang tto nhàm 
nhân rng trong nba truYng. 

2.3. Bão dam kinh phi, co' sO' v  chat, huy dng nguôn hrc xã hi hóa cho 
cong tác PBGDPL 

Nêu rO ngun kinh phi duc cp, buy dng xà hi hóa; nhu khó khän, vuàng mc 
trong vic b trI kinh phi, tto diu kin d triën khai cong tác PBGDPL. 

3. Bánh giá chung 
II. PHU'UNG HIXOG, NHIM V1J CONG TAC PHO BIEN GIAO DUC 

PHAP LUAT NAM 2020 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phuic 

      

s&  /  
V/v dê nghj cong nhn báo cáo 

viên pháp 1ut huyn 

Trirc Ninh, ngày tháng 12 nám 2018 

KInh gui: Phông Tu pháp huyn Trirc Ninh. 

Can cir Lut Ph bin giáo ditc pháp 1u.t näm 2012; Thông tu s 
10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 07 nàm 2016 cüa B Tu pháp quy djnh ye báo 
cáo viên pháp 1ut, tuyên truyên viên pháp 1ut, dã tiên 
hành rà soát, hra ch9n, 1p danh sách ngrnYi dñ tiêu chuân quy djnh tti khoãn 2 
fiêu 35 Lut phô biên, giáo diic pháp 1ut; dé nghj Phông Tu pháp tong hçip, 
trInh Chü tjch UBND huyn xem xét, quyêt djnh cong nhn báo cáo viên pháp 
1utt huyn vói nhüng ngu?ñ có ten sau: 

T 
T 

Ho và ten 
Chtrc , 

chüc danh cOng tác 

TrInh d 
chuyên 

mOn 

Linh vijc pháp 1ut 
chuyên mon sâu dir kin 

kiêm nhim thii'c hin 
hot dng ph bin, giáo 

dijc pháp 1ut 

1 

2 

3 

trân tr9ng d nghj Phông Tu pháp quan 
tam, phôi hçp thrc hin./. 

r%k,i nl4in: THU TRTfOG C QUAN, DON VI 
- Nhi.r kInh gi'ri; 

- UBND huyn; 

• Lixu: VT. 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

HUY RVC  N!NH Dc Ip - Tr do - Hjn1i phüc 

H SACH BAO CÁO VIEN PHAP LUIT HUYN TRTXC NINH 
em theo Quyé't djnh só'//Q /QD-UBND ngày 09 tháng 01 náni 2019 

cüa Chü tjcli UBND huyçn Trc Ninh) 

S 
T 
T 

Hç Va ten 
Clitrc viz, chá'c 

danli 
Don vi cong tác 

TrInk d 
cliuyCn mon 

Linh vti'c pliáp 1tit chuyên 
mon sãu dr kiên kiêm nhini 
thtrc Iiin hot dng ph bin, 

giáo diic plial) h4t 

I Trin Van D Tnr&ng phong Phông Tt.r phap Dii hçc 
Các van bàn pháp 1ut chuyên 

ngành cUa ngành tispháp 

2 Hoàng Van Truông Chuyên viên Phong Tu pháp Dai Ii9c 

Xây drng, ki&n tra van bàn 
QPPL; theo dOi thi hành pháp 

1ut, quãn 1' xr 1' vi phrn hành 
chInh 

3 Nguy&i Quang Thao Tnxàng phông Phông Tài chinh-K hotch Th?c si Tài chInh 

4 D Van Hiu Trix&ug phông Phông Y tt Dti hçc An toàn t1c phArn 

5 Hoâng Trung Van PliO Tnràng phOng Phong Y th Dai hçc Khárn ch0a bnh, hành nghè y ducic 

6 Ding Xuãn Hu Truông phOng Phong Giáo dc và Dào tao Thac si Giáo ditc 

7 VU Tlij Thanh Ha Phó tnr0ng phông Phong Giáo diic và Dào tao Thtc si Giáo diic 

8 D Kiên Crmg Phó Trrâng phông Phong Ni vi Dai h9c Ton giáo, can b - cOng chüc 



9 
• 

Vu Viet Thanh Pho Trixang phong 
. .5 • Phong Tat nguyen va Moi tri.rong 

. 

Di hçc 
MOi tnrYng, tãi nguyen nuàc, 

lciioáng san 

10 Nguyen ['hi I-long Thao Pho Tnnng phona 
Phông Lao dong, Thi.rong binh và 

,• 

Xa hçi 
Dai hoc 

Ngtthi có công, báo ye chãrn soc 
tre em, binh dang gioi 

11 Li.ru Thi Crn Van PhO Tru&ng phang Phông Nong nghip & PTNT Dii hc Nông nghip, phát trin nOng thôn 

12 Nguyn Thj Fhrng Phó Trir&ng thOng Phàng Van hOa-ThOng tin D?i lice Van hóa, thông tin, bâo tang 

13 Vu Tin Hong Thanh Thanh tra vien Thanh tra huyen Dat hoc 
PhOng, chng tham nhüng; khiu 

• 
nu, to cao 

14 Ph?rn Van Minh Chuyên viCn Phông Cong thurang Dai hc Xây dirng c bàn 

15 l3üi Thi Thu Ha PhO Chü tch HOi Lien hip P1w n huyn Di hçc 
Các van bàn phãp 1ut lien quan 
den cong tác cüa Hi LiOn hip 

Phu nQ 

16 
• . 

Nguyen I hi Minh • 
• 

Pho Chu tich 
. 

Hot Nong dan huyen 
• 

Dai hoc 
CácvänbânphápluâtliOnquan 

- 
den cong tac cua Hi Nong dan 

17 Nguyn Van KhuOng Phó Chü tich Hi Ciru chin binh huyn Dii lice ChInh sách v ciru chiCn binh 

18 Tri.rang Quc Khánh PhO Chü tjch LiOn doàn Lao dng huyn Di lice 

Các van bàn pháp 1ut liOn quan 
dn cong tác cüa LiOn doàn Lao 

dng 

19 Nguyen Van Nguyn 
Chinh tn viOn phO 

• . 
kiem Chu nhiçm 

Chmnh trj 
Ban Clii huy quan sir huycn 

. 
Di hc 

Cac van ban phap luat ye quoc 
phong, an ninh 

20 Bui Di.rc Di.ning Chinh trl vien pho Ban Chi huy quan sir huyçn Di hçc 
Các van bàn pháp Iuât ye quôc 

phong, an ninh 



21 
• 

Trinh Truang San - 
• Dot twang 

Doi Cãnh sat Hinh sr, Cong an 
huycn 

• 
Dat hoc 

Pháp luãt ye phOng, chng tôi 
phrn ye trat tj, an toan xa hQi 

22 Phtrn Dinh San Phó Di tnthng 
Di Cãnh sat diu tra ti phni v 
kinh t, ma tUy và chrc vi, Cong 

an huyn 
Dii h9c 

Pháp 1ut v phOng, chng ti 
pham ye v kinh t6, ma tly va 

chirc vii 

23 Do Van Tuyen Pho Doi truang 
Di Cãnh sat quãn 19 hânh chInh 
ye trat ttr xa h9l, Cong an huyçn 

. 
Dai hoc 

Pháp 1utt v quãn 19 hành chInh 
ye trt tir xã hi (quân 19 cu trct, 
kinh doanh có diu kiên v an 

• 
nmh tr?t tir, phong chay chua 

cháy, quãn 19 vu khI, vt 1iu no, 
cong cv h q quãn 19, str diingpháo 

24 Pharn Van Tufin • Pho Doi trl.rang 
Dôi Cãnh sat giao thông trât tu, 

Cong an huyn 
Dai hoc 

Pháp luât v bão dam trât tu, an 
- 

toan giao thong 

25 Nguyen Van 1 huyen Pho Dot twang 
• 

DOi Thi hânh an hinh six và h tro 
tu pháp, Cong an huyçn 

- 
Dat hoc 

Pháp luat v thi hành an hInh six, 
ho tr tu phap 

26 Büi Thj Tuyn Thu k9 Chi ciic lii hành an dan sir huyn Di h9c Thi hành an dan sir 

T&ig s& 26 ngu&iJ."i,'-_ 
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