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Về việc triển khai Kiến nghị số 

09/KN-VKS-P1 và số 11/KN-VKS-

P2 của Viện KSND tỉnh Lạng Sơn 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 02  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

   

  Thực hiện Kiến nghị số 09/KN-VKS-P1 ngày 06/02/2020 và Kiến nghị 

số 11/KN-VKS-P2 ngày 13/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Ủy 

ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

  1. Phòng Tư pháp thành phố 

 Giao phòng Tư pháp thành phố tham mưu cho Hội đồng phối hợp 

PBGDPL thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền phổ 

biến Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Xuất nhập 

cảnh năm 2019. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện và tham 

mưu tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND thành phố. 

2. Phòng Văn hoá - thông tin thành phố 

Triển khai thực hiện tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức cơ 

quan, đơn vị; hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức PBGDPL về công tác 

phòng chống tội phạm trên hệ thống loa truyền thành cơ sở.  

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối 

phợp với cơ quan được phân công thực hiện PBGDPL cho công chức, viên chức, 

người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang bằng hình thức phù hợp. 

  4. Công an thành phố 

  Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ 

quan, đơn vị. Kịp thời cử cán bộ phối hợp với UBND các phường, xã, các tổ 

chức đoàn thể, khối, thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Xuất nhập cảnh năm 2019 đến toàn thể 

nhân dân trên địa bàn phường, xã. 

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao tại đơn vị tiếp tục tuyên truyền pháp luật về Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Xuất nhập cảnh năm 2019. Phối hợp 

trong việc cung cấp thông tin về các vụ việc, vụ án hình sự mà dư luận quan 
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tâm; lồng nghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công 

chức và nhân dân trên địa bàn thông qua hoạt động chuyên môn của ngành. 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, căn cứ vào hướng dẫn của Tòa án 

nhân dân cấp trên, đưa ra chỉ tiêu số vụ việc xét xử lưu động, chỉ đạo thực hiện 

xét xử lưu động các vụ án liên quan đến các lĩnh vực mà dư luận quan tâm. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ 

chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, 

tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Luật Xuất nhập cảnh năm 2019 cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình. 

  8. UBND các phường, xã 

 Thông qua hệ thống loa truyền thành cơ sở tổ chức tuyên truyền về công 

tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn. Trọng tâm là các lĩnh vực mà dư luận 

quan tâm như: tội giết người; tội môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh 

hoặc ở lại Việt Nam trái phép; môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và 

các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật 

Xuất nhập cảnh năm 2019, hậu quả pháp lý, chế tài nghiêm khắc của Bộ luật 

Hình sự, việc xuất nhập cảnh qua lại biên giới Việt - Trung đến toàn thể nhân 

dân trên địa bàn phường, xã. Chỉ đạo các khối thôn căn cứ vào tình hình thực tế 

của địa phương tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc hoạp khối thôn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND 

thành phố (qua phòng Tư pháp) trong báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật định kỳ hoặc đột xuất để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./. 

(Kèm theo: Kiến nghị số 09/KN-VKS-P1 ngày 06/02/2020 và Kiến nghị số 

11/KN-VKS- P2 ngày 13/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 Nơi  nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Viện KSND tỉnh (b/c); 

 - Sở Tư pháp (b/c);  

 - TT Thành ủy (b/c); 

 - TT. HĐND thành phố; 

 - CT, PCT UBND thành phố; 

 - Lưu: VT, TP. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 Nông Bích Diệp 
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