
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TP 
V/v tổng kết 10 năm thi hành  

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ 

           Phong Thổ, ngày      tháng 7  năm 2022 

 

Kính gửi: 

 - Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 2193/UBND-TH ngày 27/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật bằng hình thức phù hợp. 

2. Xây dựng báo cáo tổng kết theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch tổng 

kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 

1364/QĐ-BTP ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sao gửi kèm theo) 
gửi UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 28/9/2022. 

3. Phối hợp với Phòng Nội vụ lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật giai 

đoạn 2012-2022 trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

4. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ trình Ủy ban nhân dân huyện 

trước ngày 30/9/2022.  

 Căn cứ nội dung văn bản này, các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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