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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1196/QĐ-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các nội dung như 

sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong quá trình 

thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh, trong đó 

làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại, rút ra bài 

học kinh nghiệm từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện Luật PBGDPL trong thời gian tới.  

b) Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện, 

bảo đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra; nội dung phản ánh 

đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, đảm bảo đúng tiến độ. 

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

quá trình tổng kết các văn bản, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết.  

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT  

1. Phạm vi, nội dung tổng kết 

a) Phạm vi tổng kết:  

- Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại tất cả các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

- Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01/2013 đến hết 

tháng 6/2022. 
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b) Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Luật 

PBGDPL và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và II của 

Kế hoạch). 

2. Hình thức, thời gian tổng kết  

a) Các sở,  ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố  chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp và xây dựng báo cáo 

tổng kết theo Đề cương và các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch này và gửi về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp, xây 

dựng  báo cáo chung của tỉnh. 

Sở Tư pháp tổng hợp, dự thảo báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. 

 b) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật 

PBGDPL một buổi, vào đầu tháng 11/2022 (có Kế hoạch riêng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết bằng 

hình thức phù hợp và xây dựng báo cáo tổng kết theo đúng nội dung, đảm bảo 

chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tổng kết và báo cáo 

đúng thời gian quy định; xây dựng chương trình, chuẩn bị giấy mời, hội trường 

và các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết theo Kế hoạch; phối hợp với Sở 

Nội vụ hướng dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Luật PBGDPL, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định khen thưởng. 

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ khen 

thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật 

PBGDPL, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định khen thưởng. 

4. Kinh phí triển khai Kế hoạch của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương 

bảo đảm từ ngân sách theo quy định về phân cấp ngân sách và các nguồn hợp 

pháp khác (nếu có). Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết của cấp tỉnh 

được đảm bảo từ nguồn kinh phí không tự chủ dành cho công tác PBGDPL đã 

giao Sở Tư pháp năm 2022. 
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Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Vụ PBGDPL,Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Tòa án nhân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin, VP UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Cao Bằng 

(để đăng tải); 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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