ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1175/UBND-TP

Quỳnh Nhai, ngày 10 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nắm bắt tình hình thực hiện
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá,
công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 2148/UBND-NC ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2022. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã theo theo chức năng
nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, thực hiện việc rà soát tập hợp các khó khăn,
vướng mắc trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các khó
khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Phòng Tư pháp huyện tổng hợp trước ngày
14/6/2022.
2. Giao Phòng Tư pháp
Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
trong triển khai công tác phổ biến GDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tham mưu xây dựng báo cáo của UBND
huyện theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Mục 1, Công văn số 1853/BTPPBGDPL ngày 07/6/2022 (gửi kèm Công văn số 1853/BTP-PBGDPL), hoàn
thành trước ngày 15/6/2022./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TP (Hương), 20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

Mẫu số 01
Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ..... tháng ...... năm.....

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
GIỮ NGUYÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 519/QĐ-UBND NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ THÔNG TIN
STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh
và đơn vị công tác

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự
kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động
PBGDPL

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02
Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ..... tháng ...... năm.....

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG
STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh
và đơn vị công tác

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự
kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động
PBGDPL

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03
Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ..... tháng ...... năm.....

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
STT

Họ và tên

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chức vụ, chức danh và đơn vị
công tác

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định
công nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do của việc đề nghị miễn
nhiệm

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

