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Trà Vinh, ngày       tháng  7  năm 2021 
 
  
  

V/v triển khai thực hiện Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL; kiện 
toàn Hội đồng và ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL   

                                 

 
 

                                                                   Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
                                           

 

Ngày 21/6/2021, Thủ Tướng Chính phủ 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 (Hội đồng phối hợp PBGDPL), Quyết định 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2021 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 PBGDPL (sau đây gọi là Quyết định số 

27/2013/QĐ-TTg) 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 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư 

pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 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 (sau đây gọi là 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)1.  

Do đó, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng quy 

định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Sở Tư pháp cơ 

quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (say đây gọi là các 

cơ quan, đơn vị, địa phương) chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các nội dung công 

việc sau: 

                                                 
1 Công văn số 1483/VP-NC ngày 29/6/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định  số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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1. Tổ chức triển khai, phổ biến nội dung Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm theo) đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết để thực hiện. 

2. Đối với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có tên dưới đây rà soát lại thành 

viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 

100/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm 

theo), lập danh sách cử đại diện lãnh đạo của cơ quan, tổ chức  tham gia thành viên 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh gửi về Sở Tư pháp: 

- Tham gia làm Phó Chủ tịch Hội đồng 

+ Giám đốc Sở Tư pháp, làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; 

+ Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác PBGDPL, làm Phó Chủ tịch 

Hội đồng;  

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Phó Chủ tịch Hội 

đồng; 

+ Mời Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Các Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo 45 cơ quan, tổ chức có tên sau:  

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường2, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công thương, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

+ Mời đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 

hành án Dân sự tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông 

dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư 

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 Danh sách cử đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức nêu trên tham gia thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi đầy đủ thông tin (họ và tên; chức vụ; cơ 

quan, đơn vị hiện công tác; số điện thoại liên hệ công tác) gửi về Sở Tư pháp cơ 

quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 15/7/2021 để tổng 

                                                 
2 Đã có Công văn số 1624/STNMT-VP ngày 29/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thay đổi thành 

viên Hội đồng gửi Sở Tư pháp. 
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hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kiện toàn Hội đồng đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh theo quy định. 

3. Đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố (gọi là 

cấp huyện), Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào thành phần Hội đồng phối hợp 

PBGDPL trung ương theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và yêu cầu thực tiễn của địa phương, chỉ đạo triển khai rà soát và quyết định 

thành phần, số lượng thành viên của Hội đồng cấp huyện, trong đó đại diện lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng. 

Để kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện phải được kiện toàn theo quy định và báo cáo kết quả về Sở 

Tư pháp trước ngày 30/7/2021; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện 

ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; Cơ quan thường trực của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp huyện ban hành Quyết định việc thành lập, thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp 

huyện; các văn bản gồm Quyết định kiện toàn Hội đồng, Quy chế hoạt động của 

Hội đồng và Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng gửi về Sở Tư 

pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Phòng Văn bản 

phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật) để theo dõi, tổng hợp báo cáo cấp trên 

theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phối hợp Phòng 

Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp  (số điện thoại 

3866409) để được hướng dẫn./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật- BTP (b/c); 
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,  
  Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố (t/h); 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.  

TM. HỘI ĐỒNG 
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
 

 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lâm Sáng Tươi 
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