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Phong Thổ, ngày     tháng 9 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2012 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

 

Căn cứ Công văn số 1813/UBND-TH ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện 

Phong Thổ về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); hòa giải ở cơ sở (HGCS); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (CTCPL) năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện Phong Thổ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát 

hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL). 

- Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống (nếu có) 

nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thực hiện Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PBGDPL 

trong thời gian tới. 

- 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 

- Việc tổng kết Luật PBGDPL phải được tiến hành nghiêm túc, khách 

quan, thực chất, toàn diện cấp huyện đến cấp xã; đảm bảo đúng mục đích và tiến 

độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.  

- Bám sát Đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú 

trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật PBGDPL và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

- 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 

trong công tác tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết. 
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II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Nội dung  

- Thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn huyện Phong Thổ; 

- Thảo luận, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của 

hạn chế khuyết điểm trong tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn. 

- Thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức 

thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Thành phần 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng  HĐND-UBND huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện1; 

- Các xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

phụ trách tham mưu công tác PBGDPL; 

- Các tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày (Dự kiến vào đầu tháng 10/2022, có giấy mời cụ thể 

sau) 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Phong Thổ. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì phối phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị; Tham mưu báo cáo tổng kết 10 

năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn bị tài liệu hội nghị.  

- Phối hợp hợp với Phòng Nội vụ tham mưu bình xét các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

                   
1 Theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ V/v kiện 

toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Thổ 
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- Theo dõi số lượng đại biểu của các đơn vị tham dự hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp chuẩn 

bị Hội trường, đảm bảo âm thanh, ánh sáng và một số điều kiện cần thiết cho hội 

nghị. 

3. Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tham 

mưu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu và tổ chức công tác 

thi đua khen thưởng tại hội nghị. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng 

viên đến đưa tin tại Hội nghị.  

IV.  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị được trích từ nguồn kinh phí của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2022 giao cho Phòng Tư pháp 

tại Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021. 

- Kinh phí thi đua, khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí của Hội 

đồng thi đua khen thưởng huyện năm 2022 giao cho Phòng Nội vụ tại Quyết 

định số 4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- VP: V1, V3; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, C1, TP.           
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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