
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

 
Số:            /KH-BQLKKTCK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  10  năm 2020 

   

 

KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

          

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020 (Kế hoạch 17); Kế hoạch số 43/KH-HĐPH ngày 

10/9/2020 của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiểm tra công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và 

Kế hoạch số 14/KH-BQLKKTCK ngày 11/02/2020 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Kế hoạch 14) Triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng 

Kế hoạch tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 tại cơ quan, đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND, Kế 

hoạch 14 tại Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, để có giải pháp chỉ 

đaọ, khắc phuc̣ nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tại Ban Quản lý trong những năm tiếp theo.  

Hoạt động tự kiểm tra cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, 

khách quan, trung thực.  

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TỰ KIỂM TRA 

1. Nội dung tự kiểm tra. 

Thực hiện tự kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể: 

- Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện. 

- Kết quả thực hiện. 

- Đánh giá chung. 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

- Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. 
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- Đề xuất, kiến nghị. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc tự kiểm tra trước ngày 13/11/2020. 

2. Hình thức tự kiểm tra. 

Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu có trách 

nhiệm tự kiểm tra tình hình triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị, tổng hợp 

kết quả tự kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Ban trước ngày 13/11/2020 (thông qua 

Văn phòng). 

2. Văn phòng. 

- Là đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các phòng, Trung tâm 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Bố trí kinh phí để thực hiện. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 gửi Sở Tư 

pháp trước ngày 20/11/2020. 

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 

- Hội đồng PBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 
(b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK (TH); 

- Lưu: VT. 
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