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BÁO CÁO 

Kết quả góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 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 ngày 19/5/2013 

       

 

Kính gửi:  

- Bộ Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 
 

Thực hiện 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 báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Về tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Sở Tư pháp phát hành công văn kèm dự thảo Quyết định  của Thủ tướng Chính 

phủ 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 gửi các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến đóng góp 

gửi về Sở Tư pháp trước ngày 11/5/2021 để tổng hợp1. 

2. Kết quả đóng góp ý kiến2 

a) Ý kiến thống nhất dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Tổng số có 21/22 ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thống nhất nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Quyết định, đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội 

dung sau:  

                                                 
1 Công văn số 463/STP-VBPB&TDTHPL ngày 05/5/2021 kèm dự thảo Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ 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. 
2 Gồm các cơ quan: Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Sở Xây dựng; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Báo Trà Vinh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công Thương; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Duyên Hải; UBND huyện Duyên Hải; UBND thành phố Trà 

Vinh; UBND huyện Cầu Kè. 
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“ Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội 

đồng…; hàng năm định kỳ 6 tháng, cuối năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết 

quả hoạt động và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho thành viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình. 

Lý do: Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức là đại diện làm thanh viên Hội đồng.  

- Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Quyết định, đề nghị điều chỉnh, bổ sung như 

sau:  

“Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương sử 

dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cùng 

cấp; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng 

sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác. 

Lý do: Quy định cụ thể việc sử dụng con dấu cho phù hợp với chức vụ, 

quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng các cấp. 

- Đề nghị bổ sung nội dung tại Điều 8 dự thảo Quyết định như sau: 

“Kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy viên Hội đồng 

được bố trí hàng năm trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức nơi 

công tác và các nguồn huy động, hỗ trợ kinh phí hợp pháp khác nếu có”. 

Lý do: Để tránh hiểu nhằm kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

của cơ quan, tổ chức có đại diện làm thành viên Hội đồng là sử dụng nguồn kinh 

phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ quan thường trực Hội đồng. 

Trên đây là ý kiến đóng góp 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 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư 

pháp./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên (b/c);   

- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm                                          
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