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KẾ HOẠCH 

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

trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban 

hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng, 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 thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong thời gian tiếp theo.  

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện, bảo 

đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; bảo đảm sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết các văn bản. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Nội dung 

- Phạm vi xây dựng báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường. 

- Nội dung báo cáo tổng kết: theo Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch 

này (Phụ lục I và II của Kế hoạch). 

- Mốc thời gian cung cấp thông tin, thống kê số liệu xây dựng báo cáo tổng 

kết: tính từ tháng 01/2013 đến ngày 30/6/2022. 

2. Hình thức  

- Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện tổng kết thông qua báo cáo   

- Các phòng ban, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường 

chủ động lựa chọn hình thức tổng kết tại đơn vị mình theo hình thức phù hợp với 
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tình hình của đơn vị và xây dựng báo cáo tổng kết theo Đề cương theo các biểu 

mẫu kèm theo Kế hoạch này.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đoàn 

thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện tổng kết và báo cáo đúng thời gian quy định; tổng hợp báo cáo Sở Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Các phòng ban, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức tổng kết theo hình thức phù hợp với tình hình của đơn vị  xây dựng báo cáo 

kết quả thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

tiến độ thời gian theo Kế hoạch. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch tổng kết, lựa chọn 

hình thức tổ chức tổng kết theo hình thức phù hợp với tình hình của đơn vị và xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian theo Kế hoạch. 

4. Kinh phí tổ chức tổng kết bảo đảm theo quy định phân cấp về ngân sách 

và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

5. Thời gian gửi báo cáo: Các phòng ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan gửi báo cáo về Ủy ban nhân 

dân thành phố (qua phòng Tư pháp) trước ngày 20/7/2022.  

Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn thành phố 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 thành phố (qua phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT.Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQ TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

 - Các cơ quan: TAND TP; VKSND TP; 

Chi cục THADS TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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