CONG HOA xA HOT CIIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Htnh phüc

TJ' BAN NH AN DAN
HUYN MIMI LONG
Sé:

Minh Long, ngaytháng 3 nám 2019

/UBND -NC

V/v tng kt 05 nm thi hànli
Lu.t HOa giài Ca s& nm 2013
trên dja bàn huyn.

KInhgCri: - Uy ban Mt trn Tè quc Vit Nam huyn;
- Cáchi, doanthêhuyn;
- Phông Tu Pháp;
- UBND cac xa.
Thirc hin K hoch s 370/KR-BTP ngày 29/01/2019 cüa BO tur pháp v thng
kêt 5 nàm thi hành Lu.t hôa giâi ca sO nàm 2013; Cong vànso 246/STP-PBGDPL
ngày 06/3/20 19 c1ta Si Tu pháp tinh Quàng Ngãi V/v tong kêt 5nàm thi hành Lut
hôa giài cci s& näm 2013 trên dia bàn tinh. Dê có ca si tong kêt, dánh giá kêt qua
05 nàm thi hành Lust hôa giài ca s và các van bàn huó'ng dan thi hành, UBND
huyn dê nghi. Uy ban Mttrn To quôc Vit Nam và các hi, doin the huyn, phông
Tu pháp, UBND các x, tiên hãnh tong kêt, dánh giá thirc hin Lut hôa giãi & ca s
theo chirc nàng, nhim vii dirge giao và ph.m vi, da bàn quãn 1 nhu sau:
1.Ni dung tng kt: Can ci vào chtrc nàng, nhim vi ca tmg ca quan, dan vj
và UBND các x ye triên khai thirc hin Lut hôa giài & cas trên dja bàn huyn, to
chc tong kêt, dánh giá theo ni dung (de cu'cmg hwóng dan kern theo,). Kêt qua dt
dugc sau 05 nàm thi hành Lut hôa giài & ca s nàm 2013 dirge thông kê tir ngày
01/01/2014 dênngày 31/12/2018;
2. Hinh thrc thng k&: Tüy theo tinh hInh thirc t ti Ca quan, d:an v và dja
phuo'ng de chü dng to clthc tong ket bang cáe hlnh thcrc phü hcTp, hiu qua (to chrc
hi nghj, hi thào, t9a dam...);
3. Xây di.mg báo cáo tng kt 05 nàm thixc hin Lut Hèa giài & ca s gui v
UBND huyn ('qua phông Tu' pháp) tru'ó'c ngày 28/3/2017 de phèng Tu pháp tong
hgp, tham miru cho UBND huyn báo cáo giri ye S& Tu pháp và UBND tinh.
D ngh CáC ca quan, dan vt Va UBND Cáo xã ph& h9p thçrc hin .1.
Ncr! n/ian:
- Nhu' trén
- Sö'TrPháp;
- CT, cáo PCT huyn;
- UBMTTQVN huyn;
- Can bO Tu Pháp-H tjch xL
-Lu'u:VT;
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BE CIJ'SNG I:AO CAO
SO, ' Tng kt 5 nãrn thi hành L4t hôa giãi & co' s&
AthMJinjheo Cong vcn sO46STP-PBGDPL ngày.Q'/3/2O19 cza So Tu'pháp)
JUA THJC TTE1N LUAT 1A GL4J O co' sO

t Cong tác clii dto, huàng dan, th chüc thi hành Lut Hôa giài co' s cüa B,
ngành, don the, dja phucxng (d nglij thng kê ci1 th cáo vn bn dã ban hành
2. Cong tao tuyên truyn, ph bin Li4t Hôa giái ca s& và cáo vn ban
hxàng dn thi hành
- Các hInh thirc ph bi&i, tuyên truyn dã dugc áp ding, trin khai (tap hun,
bi throng, cung c.p tài lieu...); kt qua d.t dirge.
- S hxçmg can b, cong chrc, nhan dan thrgc giao n1iim vçi v hôa giài
s dirge tuyên truyn, ph bin.
- Dánh giá kk qua.
3. TInh hinh, kk qua thçrc hin Li4t Hôa giái c s
3.1. Kt qua cIng c, kin toan di ngfl can b, cong chc dixgc giao nhim vçi
quan 1 nhà nuâc v hôa giái a ccr s&; di ngà can b, cong chrc t chirc chInh trj - xi
hi dirge giao nhim vçi theo dOi, huóng dn cong tác hôa giài a co' sa.
- S 1txqng can b, cOng chirc dirge giao nhim vi quãn l nhà nucc v hôa
giài a cci sO' ciia B5, ngành, doan th& dja phuong.
- Cht lugng di ngü can b, cong chCrc dirge giao nhim vçi quãn 1 nhà nuâc v
hOa giãi & co' s& ciia B, ngành, doan th, da phuxmg.
3.2. TInh hInh và k& qua hott dung hOa giâi co s& trong phm vi quãn 1
dja phucng.
- Ciing c kin toàn th hôa giài và hOa giái viên; cong tác bi thrOng, tp hun
nâng cao ki&i thirc, k5 näng, nghip vii hOa giài a co sâ cho hOa giài viên co' s&;
xây dmg và phát hành tài 1iu v hOa giái & co' s&.
- Kt qua hot dng hOa giái & co' s& cüa T hOa giài & co sO' trên dia bàn.
(Theo Phy lye 1 kern theo)
- Dánh giá tlnh hinh, k& qua hOa giài O' co sO' trên dja b.
4. Tinh hmnh, k& qua b trI kinh phi hng nàm và tng kinh phI 05 nàm cho
cOng tao hOa giài & co' sO' tai da phucmg (Theo Phy lye 2 kern theo)
Dánh giá vic thçrc hin cáo diu kin bào dam cho cong tác hOa giài a co sO'
trên dja bàn; kt qua xâ hi hóa cong tao hOa giài & co' sO'.
5. COng tao kim tra, so' k& vic thi hanh Lu.t HOa giái O' co' sO'; khen thuO'ng

t.p th, cá nhan có thành tIch xuAt sc trong cong tác hôa giài a cc

sa

6. Dánh giá chung
- Dánh giá chung nhüng k& qua dtt duçc.
- Dánh giá nhu c.0 xã hi v hôa giài & cc s&; v hiu qua dun L4t Hôa giái
& cc s& vào cuc sOng.
- Dánh giá tao dng x hi cüa Lt4t Hôa giái & ca s& và cáo vthi bàn huóiig
din thi hành.
II. TiN TI, 114N C U..
VA NGUYEN ri]aAN
1. To, ti, hn ch
Nhtft[g vtrâng m&, Mt op trong vic t chCro trin khai thi hành Li4t Hôa
giài & cci s&.
2. Nguyen nhâu cüa tn ti, htn ch
- Nguyen nhân chü quail.
- Nguyen nhân khách quail.
3. ài hçc kinh nghim

m.

DE XUAT,

1. Dê xuât9

KIEN NG UuI vA GIAI iiA

kiên nghj

1.1. V hon thin cáo quy dnh cüa pháp luat
Kin nghj cáo ni dung c&n süa dii, b sung trong Lut hôa giái & oci s& và
cáo van bàn hu'óiig dn thi hnh nu co).
1.2. V th chüo thi hành Luât
Cáo d xu.t, kin nghj nhm tháo go' khó khàn, vuàng m.c trong cong tao hôa
giài & c s&.
2. Giãi pháp
Cáo bin pháp nâng cao cht h.rçmg hoat dng hôa giài & ca s&; tang tji t hôa
giài thnh; tang cu&ng sir dçing bin pháp hôa giài & co s& trong giài quy& mâu
thun, tranh cMp, vi phm pháp 1ut thuo phrn vi hôa giài & cci s&.
- Giài pháp truóo mat.
- Giài pháp lâu dài.
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