
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:        /STP-VBPB&TDTHPL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày       tháng  5  năm 2021 

     

V/v cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định  

thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg 

ngày 19/5/2013 và Quyết định số 

42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 
 

         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Trà Vinh; 

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

Theo yêu cầu tại Công văn số 1301/BTP-PBGDPL ngày 29/4/2021 của Bộ 

Tư pháp về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 

27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phố (sau đây gọi là các cơ 

quan, đơn vị, địa phương) có ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với dự thảo Quyết 

định 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 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 (đính kèm theo) gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 11/5/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên hệ qua số điện thoại số 3866409 để phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm                                          
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