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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ng n và cung cấp th ng tin cho báo chí 

của Bộ Tư pháp và  ệ thống Thi hành án d n s ; 

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-BTP ngày 07 tháng 6 năm 018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cung cấp th ng tin cho c ng d n của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai th c hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành th c hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và d  

toán ng n sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về tiếp tục th c hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện m i 

trường kinh doanh, n ng cao năng l c cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác truyền thông 
về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tịnh 
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