
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TƯ PHÁP 

Số:           /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v cử thành viên tham gia Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

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

 
Tuyên Quang, ngày        tháng 8 năm 2021  

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy: Nội chính, Tuyên giáo, Dân vận; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Toà án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh;  

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

 

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 phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg), ngày 23/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết 

định số 1274/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh (thay thế Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh).  

Để thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiệm vụ, 

quyền hạn "Ban hành Danh sách thành viên Hội đồng", Sở Tư pháp- Cơ quan 

Thường trực Hội đồng phối hợp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu tại 

mục kính gửi căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 



tỉnh, cử lãnh đạo tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

(theo mẫu gửi kèm), gửi Sở Tư pháp trước ngày 06/9/2021 để tổng hợp, trình 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh quyết định ban 

hành Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp thực hiện của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Webside PBGDPL; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(NT.Hiền)  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 

 

  



DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 
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