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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

 
   

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 

Chiêm Hóa (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên: 

- Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng:  

1. Trưởng phòng Tư pháp: Phó Chủ tịch thường trực. 

2. Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc huyện làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Các ủy viên: Là đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm: 

1. Công an huyện. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

6. Phòng Nội vụ. 

7. Phòng lao động - Thương binh và Xã hội. 

8. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao. 

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

10. Phòng Y tế. 

11. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

12. Thanh tra huyện. 

13. Phòng Dân tộc. 

14. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

15. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

16. Hạt Quản lý giao thông. 

Mời đại diện lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu 

chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn 

Chiêm Hóa, Hội Luật gia huyện, làm Ủy viên Hội đồng. 

Điều 2. Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng. Hội đồng có Thư 

ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Tư 

pháp. 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò của 

từng thành viên Hội đồng. Hội đồng họp định kỳ hàng năm; họp đột xuất theo yêu 

cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu ½ thành viên Hội đồng. 

Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong các hoạt động của 

Hội đồng. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Thư ký Hội đồng 

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Thư ký Hội đồng do ngân sách nhà 

nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách; được bố trí trong dự toán 

chi thường xuyên của Phòng Tư pháp và sử dụng theo quy định. 

2. Hàng năm, Phòng Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng và Thư ký Hội đồng, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 3747/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về 

kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

          Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND  huyện; 

- HĐ PBGD PL tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Như Điều 5; (thi hành) 

- Lưu: VT, PTP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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