
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 1068/UBND 

V/v báo cáo tình hình, kết quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật và công tác hòa giải cơ sở 

năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 16 tháng 10  năm 2019 

Kính gửi:  Phòng Tư pháp huyện Văn Quan. 

Thực hiện Kế hoạch số 536/KH-HĐND-PC ngày 03/09/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về giám sát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 

2019 tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

         UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện tham mưu xây dựng báo cáo 

tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác 

hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 theo Đề cương gửi kèm. Báo cáo 

gửi về UBND huyện trước ngày 20/10/2019. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 536/KH-HĐND-PC ngày 03/09/2019). 

Nhận được Công văn này yêu cầu Phòng Tư pháp nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu : VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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ĐỀ CƢƠNG 

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền,  

phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2018,  

6 tháng đầu năm 2019 tại Uỷ ban nhân dân cấp huyêṇ, cấp xã  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
           

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và công tác hòa giải cơ sở. 

- Việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác 

PBGDPL mà đơn vị mình được giao thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1. Kết quả củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

1.2. Số lượng, nội dung văn bản pháp luật đã phổ biến; số cuộc tuyên truyền 

và số lượt người nghe. 

1.3. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên 

truyền. 

1.4. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên 

truyền PBGDPL. 

1.5. Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL.  

1.6. Kết quả kiểm tra công tác PBGDPL .  

1.7. Công tác tập huấn cho các tuyên truyền viên pháp luật.  

2. Kết quả thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở. 

2.1. Củng cố, kiện toàn, bổ sung Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở (số tổ 

hòa giải và số hòa giải viên cơ sở).  

2.2. Tổng số vụ việc tiếp nhận, số vụ việc hòa giải thành, số vụ việc hòa giải 

không thành, số vụ việc chưa giải quyết xong; chất lượng, hiệu quả của các Tổ hòa 

giải. 

2.3. Việc bố trí, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

2.4. Kết quả kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở.  

2.5. Công tác tập huấn cho các hòa giải viên của các Tổ hòa giải ở cơ sở. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm  



2. Hạn chế, yếu kém và những khó khăn, vƣớng mắc  

3. Nguyên nhân: làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan 

4. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ những hạn chế, yếu kém và những khó khăn, vướng mắc trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở đề xuất, kiến 

nghị với Trung ương, tỉnh, huyện. 

_______________________ 


