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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng  

nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, 

giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027”;  

Căn cứ Quyết định số 8937/QĐ-BCA-V03 ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 

2021 - 2027”; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-CAT-

PTM ngày 01  tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động 

quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân 

dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công an (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, ĐH30b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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