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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

                 Na Hang, ngày         tháng        năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG 

 

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 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Quyết định số 27/2013/NĐ-CP ngày 19/5/2013 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 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

27/2013/NĐ-CP ngày 19/5/2013 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 huyện tại Tờ trình số 16/TT-PTP ngày 
16/10/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Na Hang, gồm các thành phần sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Tư pháp. 

3. Các thành viên Hội đồng là người đứng đầu các cơ quan:  

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

- Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Công an huyện. 

- Thanh tra huyện. 

- Phòng Nội vụ. 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 
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- Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Phòng Y tế. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Phòng Dân tộc. 

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

- Hạt Quản lý giao thông. 

4. Ủy ban nhân dân huyện mời lãnh đạo các cơ quan, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện tham gia Ủy viên Hội đồng: 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 

- Hội Cựu chiến binh huyện. 

- Liên đoàn Lao động huyện. 

- Hội Nông dân huyện. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện. 

- Hội Luật gia huyện. 

- Hội Doanh nghiệp huyện Na Hang. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng: 

Các thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Na Hang. 

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

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 

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

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,  

Trưởng phòng Tư pháp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan và thành phần có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Viết Hiệp 
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