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Trà Vinh, ngày        tháng 5  năm 2021 
 

V/v cử thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh tham gia làm thành viên 

Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2021 
 

 

 
 

Kính gửi:    

 - Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

 - Hội Nông dân tỉnh; 

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Tỉnh đoàn; 

 - Công an tỉnh; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Sở lao động, Thương binh và Xã hội; 

 - Sở giáo dục và Đào tạo; 

 - Ban Dân tộc tỉnh; 

 - Sở Tài chính; 

 - Sở Y tế; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện nội dung tại Mục 4 Phần II Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2021 ban hành kèm 

theo Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 11/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Trà Vinh.   

Để dự thảo Quyết định tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 

2021, tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại 03 đơn vị cấp tỉnh (Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) và  kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật tại 03 đơn vị cấp huyện (UBND huyện Châu Thành, 

UBND Trà Cú, UBND huyện Duyên Hải) năm 2021 theo Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Sở Tư pháp  cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị 

quý cơ quan, đơn vị cử  ông, bà  hiện là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh hoặc  cán bộ, công chức phụ trách công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị 

tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2021 (Danh sách ghi rõ họ và tên, chức 

vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ) gửi đến Sở Tư pháp trước ngày 
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31/5/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình Chủ tịch Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh xem xét, ban hành.  

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- 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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