
ỦY   BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 384/UBND-NC 

 V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 

11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

 

            Tuyên Quang, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

Kính gửi:                                    
- Ủy ban Mặt trận quốc quốc tỉnh và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;  
- Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
- Tổ chức xã hội. 

 

Thực hiện Văn bản số 110/HĐPH ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân” (có văn bản gửi liên thông trên Phần mềm Quản 

lý văn bản điều hành), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg 

ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây viết tắt là Đề án), Kế hoạch số 

163/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện 

Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành 

viên của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, 

tổ chức liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án. 

3. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai 

thực hiện Đề án; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án và Kế hoạch 
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163/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện, tham mưu thực hiện Đề án, các nhiệm vụ được giao 

tại Văn bản số 110/HĐPH ngày 12/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật Trung ương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp kết 

quả thực hiện theo quy định./. 

 Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như trên; (thực hiện)  
- HĐPHPBGDPL TW (Báo cáo); 
- Bộ Tư pháp (Báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT  UBND tỉnh;  
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. (Loan) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
Tạ Văn Dũng 
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