
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 414/STP-PBGDPL 

V/v đề nghị góp ý kiến Dự 

thảo Kế hoạch của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 

                                     Kính gửi:     

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Nhằm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ: Số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 phê duyệt Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, số 

471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 

2021”; Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo các Kế hoạch của UBND tỉnh, gồm: 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

(Có các Dự thảo gửi kèm theo). 

Để kịp thời hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp kính đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị 

xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở, tổ chức góp ý đối với các Dự thảo nêu trên. Ý kiến góp 

ý vui lòng gửi đến Sở Tư pháp trước ngày 16/7/2019. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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