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Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

V/v thực hiện tổng kết Đề án theo 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 

25/7/2017 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh 

 

       
 

                              Kính gửi: 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Kế hoạch và Đầu Tư; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Quyết định số 

1320/QĐ-UBND). Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa 

phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách 

nhiệm chủ động ban hành Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021 và hàng năm để triển 

khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; 

lồng ghép thực hiện có hiệu quả với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm…; tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Để báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Báo cáo tổng kết thực hiện các Đề án được giao cụ thể tại Quyết định 

số 1320/QĐ-UBND 

1.1. Ban Dân tộc báo cáo kết quả tổng kết thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết 

định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.  

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh thực hiện Đề án về PBGDPL theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 
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14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực quản lý 

nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020” trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải 

đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 

933/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh). 

1.4. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền, 

PBGDPL trong nhà trường theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng 

công tác PBGDPL trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (theo Quyết 

định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). 

1.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện tuyên 

truyền, PBGDPL theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và 

người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2017 

- 2021 trên địa bàn tỉnh.    

1.6. Hội Luật gia tỉnh báo cáo kết quả thực hiện PBGDPL theo các nhiệm 

vụ được giao tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch tiếp thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ 

giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.    

1.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

PBGDPL phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. 

1.8. Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường 

PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp 

tư pháp khác hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 

2021” trên địa bàn tỉnh. 

1.9. UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Quyết 

định số 1320/QĐ-UBND tại địa phương (UBND thị xã Duyên Hải đã báo cáo 

xong). 

2. Chế độ báo cáo thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2021, Sở Tư pháp phát hành Công văn số 92/STP-

VBPB&TDTHPL về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 

1320/QĐ-UBND, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tổng 

kết thực hiện trước ngày 30/10/2021, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, 

Bộ Tư pháp có Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 gửi UBND tỉnh 

yêu cầu báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ trước thời hạn nêu trên. 
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Do đó, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng kết thực hiện các Đề án được giao tại Quyết 

định số 1320/QĐ-UBND (kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND) gửi về Sở Tư 

pháp trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (theo Đề cương và 

Phụ lục đính kèm). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để biết); 

- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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