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 1.  Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp Tỉnh) 

Trình tự thực hiện:  

  Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ 

ñô, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ ñạo tổ chức pháp chế, ñơn vị ñược giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, 

giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, ñơn vị mình lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có ñủ tiêu chuẩn theo quy 

ñịnh tại khoản 2 ðiều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Lãnh ñạo cơ quan, tổ 

chức, ñơn vị xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết ñịnh công nhận báo cáo viên pháp 

luật. 

Thành phần hồ sơ:  

- Công văn ñề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức. 

- Danh sách trích ngang người ñược ñề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo 

mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013. 

           Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ theo quy ñịnh  

Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên  chức và sỹ 

quan trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang người ñược ñề nghị công nhận 

báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 

năm 2013. 

Lệ phí: Không. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh công nhận báo cáo viên pháp 

luật. 
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Yêu cầu ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

-  Nghị ñịnh số 28/2013/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy ñịnh trình tự, thủ 

tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền 

viên pháp luật và một số biện pháp bảo ñảm hoạt ñộng của báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 
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Tên cơ quan, ñơn vị, tổ chức:… 
_____________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________________________________________________ 

 
                                                         

………..,ngày…..tháng.....năm…… 
 

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG  

NGƯỜI ðƯỢC ðỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 
 

 

STT Họ và tên Ngày, tháng,  
năm sinh 

Giới tính Chức vụ, chức 
danh và ñơn vị 

công tác 

Trình ñộ 
chuyên môn 

Thâm niên 
công tác trong 
lĩnh vực pháp 

luật (năm) 

Ghi chú 

        

        

        

        

        

        
 

 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Lãnh ñạo, cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu số: 01/BCVPL 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 21/2013 

/TT-BTP ngày 18 

tháng 12  năm 2013  

của Bộ Tư pháp) 


