
UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG PHPBGDPL                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Số:        /HĐPH                          Đông Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 2021 
V/v triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 

ngày 21/6/2021 của Thủ trướng Chính phủ 

 

 
Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ban, ngành đoàn thể thị xã; 
- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 4161/UBND-VP ngày 26/7/2021 của UBND thị xã về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 21/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật. So với những quy định trước đây, Quyết định số 

21/2021/QĐ-TTg có nhiều điểm mới: (1) Thành phần Hội đồng phối hợp; (2) Bổ 
sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp, Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng các cấp; (3) Bổ sung quy định về chế độ 
làm việc, thông tin, báo cáo của Hội đồng. 

(Đính kèm Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 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) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ban, ngành đoàn thể thị xã và Chủ 
tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

- Như trên;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã; 
- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã (thay b/c); 
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL; 
- Lưu: VT. 
 
  
 
 

                                                                       TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

                                                               Phan Văn Ngà 
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