
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 938/STP-TH&PBGDPL 
 

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt  

động và phân công nhiệm vụ các thành viên  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp 

           phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở Tư pháp - Cơ quan 

thường trực Hội đồng xây dựng dự thảo các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh: Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Dự thảo Quyết định về việc phân 

công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (được gửi kèm 

theo Công văn này). 

Để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành, Sở 

Tư pháp đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham gia ý 

kiến bằng văn bản (hoặc trực tiếp vào Dự thảo) và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 27/9/2021 để tổng hợp, chỉnh lý. 

Quá thời hạn trên, Sở Tư pháp không nhận được ý kiến tham gia của 

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nào được xem như thành viên đó 

nhất trí với nội dung các Dự thảo. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng quan tâm, phối hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mai Anh 
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