
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:          /UBND-TP                         Cao Lộc, ngày       tháng 10 năm 2021 

 
     Về việc góp ý Thông tư liên tịch  

số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định  

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết  

toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm  

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và  

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Thực hiện Công văn số: 3314/BTP-PBGDPL ngày 24/9/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị; Công văn số: 3685/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 30/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn V/v xin ý 

kiến thành viên Hội đồng PHPBGDPL đối với các dự thảo văn bản.  

Qua nghiên cứu, rà soát Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân tại cơ sở; UBND huyện Cao Lộc không có ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung đối với Thông tư liên tịch số14/2014/TTLT-BTC-BTP cũng như chính sách, 

quy định  nói  chung về tài chính, ngân sách dành cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật. 

UBND huyện Cao Lộc góp ý kiến và đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp theo quy 

định./. 

 

  Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                                          

 

                                                                                           Nguyễn Duy Anh  
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