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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  531/UBND-PTP 

V/v sơ kết 05 năm triển khai  
thi hành Hiến pháp năm 2013  

Chi Lăng, ngày  20  tháng  5  năm 2019 

 

     
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban của huyện; 

- Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện và các Đoàn thể huyện;  

- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến 
pháp năm 2013, Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 của Bộ Tư 
pháp về việc tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; 
Công văn số 1912/VP-NC ngày 16/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. UBND huyện 
Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị các nội dung như sau: 

1. Thực hiện sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 

- Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Nội 
dung sơ kết trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch 
số 54/KH-UBND ngày 06/5/2014 của UBND huyện về tổ chức triển khai thi 
hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu theo  
Đề cương báo cáo. 

Việc sơ kết cần tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình 
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính 
trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của 
Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

- Đối với các xã, thị trấn: HĐND các xã, thị trấn tham mưu giúp Hội 
đồng nhân dân cùng cấp tổ chức sơ kết, xây dựng Báo cáo trình Thường trực 
Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân báo 
cáo Hội đồng nhân cùng cấp kết quả sơ kết tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thời hạn gửi Báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo theo Đề cương và các phụ lục 
(Ban hành kèm theo Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 của Bộ 
Tư pháp) gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 
27/5/2019 để tổng hợp. 
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3. Giao Phòng Tư pháp tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của 
Hội đồng nhân dân huyện sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 
trên địa bàn huyện, trình UBND huyện trước ngày 29/5/2019 để UBND huyện 
xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

(Quyết định số 511/QĐ-TTg, Công văn số 1641/BTP-PLHSHC và Kế 
hoạch số 54/KH-UBND được gửi kèm trên hệ thống eOffce và được đăng trên 
Trang thông tin điện tử của huyện).  

UBND huyện đề nghị các cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- HĐND các xã, thị trấn; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Vi Quang Trung 
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