
UBND TỈNH TUY ÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /STP- XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về 

thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

 Tuyên Quang, ngày 26 tháng  7  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

           

   

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-

TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định 

số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2070/UBND-NC ngày 

29/6/2021 về việc tham mưu triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Thực hiện phổ biến, quán triệt, truyền thông về Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp. 

2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 và khoản 1 Điều 9 Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg, thực hiện kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật cấp huyện đảm bảo số lượng và thành phần theo quy định. Chỉ đạo Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện ban hành Quy chế hoat 

động; Cơ quan Thường trực Hội đồng quyết định thành lập, thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng. Báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2021./. 

Nơi nhận:      
- Đ/c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh,  

  CT HĐPH PBGDPL tỉnh (b/cáo); 

- Như kính gửi (t/hiện); 

- Trang TTĐTPBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. (VTM.Hiền). 

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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