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Chiêm Hoá,  ngày  26 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp  

phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

 
   

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 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; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 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 03/QĐ-HĐPH ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện Chiêm Hóa (kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 3508/QĐ-HĐPH ngày 08/10/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chiêm Hóa. 
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          Điều 3. Các thành viên Hội đồng, cơ quan thường thực, Ban thư ký của Hội 

đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
  

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;              B/cáo; 

- TT HĐND  huyện; 

- Sở Tư pháp; 

- HĐ PBGD PL tỉnh ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Lưu: VT, PTP. 

TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Thị Minh Quang 
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