
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2022  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị- xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                                              

Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT- BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. , 
Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện việc rà soát, 

kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, như sau:  

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị- xã hội tỉnh; các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh 

Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan, đơn vị (đã được công nhận tại Quyết định số 1270/QĐ- 
UBND ngày 23/8/2021); trường hợp có thay đổi, có Danh sách đề nghị công 

nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 
30/11/2022 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (Danh sách đề 

nghị công nhận, miễn nhiệm theo mẫu gửi kèm văn bản này) . 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; chỉ 
đạo, hướng dẫn UBND cấp xã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp 

xã; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 01/12/2022. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện! 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Như kính gửi (phối hợp t/hiện); 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Website PBGDPL; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
(NT.Hiền) 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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DANH SÁCH  
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM  

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH  
   

 

I ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Giới tính Dân tộc Độ tuổi 

 Trình độ 

học vấn 

(Cao đẳng, 
đại học 

hoặc trên 

đại học) 

Trình độ 

chuyên môn 

(Luật hoặc  
chuyên 

ngành khác) 

1        

2        

…        

II ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Lý do miễn nhiệm 

1    

2    

…    
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