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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh sách thành viên Hội đồng 

 phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh   
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH  

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

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 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 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.  

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

Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Danh sách thành viên Hội 

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

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; (đăng tải) 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)        

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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