
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  2578 /VP-NC Lạng Sơn, ngày  09  tháng 7  năm 2018 

  V/v thành lập Ban chỉ đạo Đề án 
tăng cường phổ biến giáo dục pháp 
luật theo Quyết định số 2045/QĐ-
TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ giai đoạn 2018-2021 

 

 
Kính gửi: Công an tỉnh Lạng Sơn.  

 

 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 2187/CAT-PC81 ngày 02/7/2018 của Công 
an tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp 
luật theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ giai đoạn 2018 - 2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 Tại Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công an về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện 
pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập 
cộng đồng, thanh niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 
2021” và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 
Đề án nêu trên, không yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh để chỉ đạo triển khai 
thực hiện đề án. Giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Công an tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; 
- Các Sở: TP, LĐTBXH, TC; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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