
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1090/UBND-NC 

V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công 

tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 

Tuyên Quang, ngày  25  tháng  4 năm 2019 

 

 

 
 
  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

                            

Thực hiện Kế hoạch số 709/KH- BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp thực 

hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 (viết tắt là Đề án),  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, giai đoạn 2010- 2015” 

đến năm 2020; tăng cường các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả cho 

thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, 

giáo dục pháp luật do các sở, ngành được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn.  

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục 

Thống kê tỉnh    và các cơ quan liên quan tổng hợp, thống kê chỉ tiêu “Tỷ lệ thanh 

niên được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật” theo quy định tại Thông tư số 

11/2018/TT- BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam.  

3. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên thực hiện việc đổi mới tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chương 

trình bồi dưỡng cán bộ đoàn, đội; tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật phù hợp cho thanh, thiếu niên.  



4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Đề án 6 tháng 

trước ngày 01/6/2019; báo cáo năm 2019 cùng với báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2019, gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2019 để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                       
- Như trên; (thực hiện) 

- Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;         báo cáo 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-NC. (P.Hà)                              

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

(đã kđãý) 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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