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QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Tổ Thư ký giúp việc 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 20/10/2021 của Chủ tịch  Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về ban hành Danh sách thành 

viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

Sau khi thống nhất với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Tổ Thư ký), cụ thể như sau: 

1. Tổ trưởng: Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

2. Thành viên: 

a) Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 



b) Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

c) Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký  

1. Giúp Cơ quan thường trực của Hội đồng làm đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng quy định tại Điều 2, Điều 3, khoản 1 Điều 4 của 

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh. 

2. Xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm và 

các văn bản khác của Hội đồng; giúp Cơ quan thường trực của Hội đồng theo 

dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản này. 

3. Chuẩn bị nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức các phiên họp của 

Hội đồng; tổng hợp ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng, báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng. 

4. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phối hợp thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.   

5. Thành viên Tổ Thư ký được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục 

vụ cho công việc. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hội đồng, Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng giao.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, cơ quan, tổ chức có liên quan và chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Bộ Tư pháp (b/cáo); 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương, Chủ tịch 
Hội đồng PH PBGDPL tỉnh (b/cáo);  
- Thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh; 
- Như Điều 3 (t/hiện); 
- HĐPH PBGDPL huyện, TP; 
- Trang TTĐTPBGDPL tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (VTM.Hiền).                                                 

 

 

        GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 
 

    Nguyễn Thị Thược 
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