
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 
 

  Số:     /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hòa An, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

huyện Hòa An 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư 

pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

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

Chính phủ Quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa An. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Hòa An gồm các ông bà có tên sau đây: 

1. Ông Đàm Thế Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Đàm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch 

thường trực Hội đồng; 

3. Bà Sầm Thị Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam huyện Hòa An - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

* Ủy viên  Hội đồng 

4. Ông Lưu Văn Tàu, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện; 

5. Ông Nguyễn Hùng Minh, Trưởng Công an huyện Hòa An; 

6. Ông Phạm Hiến Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

7. Bà Hoàng Thị Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; 

8. Ông Nguyễn Hải Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

9. Ông Sầm Ngọc Đoàn, Chánh Thanh tra huyện; 

10. Ông Tô Vũ Biên, Trưởng phòng Nội vụ; 
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11. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội; 

12. Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

13. Ông Nông Mùi Thượng, Trưởng phòng Dân tộc; 

14. Ông Đàm Đức Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

15. Ông Lý Minh Sơn, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường;  

16. Ông  Lê Đức Quý, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

17. Bà Nguyễn Thị Chuyền, Phó Trưởng phòng Y tế; 

18. Bà Bế Thị Tuyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; 

19. Ông Lý Hoàng Thùy, Chuyên viên phòng Tư pháp - Thư ký hội đồng; 

* Mời tham gia Ủy viên Hội đồng: 

20. Ông Nguyễn Hồng Chính, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam huyện Hòa An; 

21. Bà Nguyễn Thị Nhiễm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc 

Trung tâm chính trị huyện; 

22. Ông Vi Khánh Dần,Chánh án Tòa án nhân dân huyện; 

23. Bà Trần Thị Bích Nga, Viện phó Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

24. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

25. Bà Hoàng Thị Băng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; 

26. Ông Trần Lã Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

27. Ông Nông Đình Bùi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

28. Bà Lê Thị Biên, Bí thư Huyện đoàn; 

29. Ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội Luật gia huyện. 

Điều 2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tư vấn cho 

UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp 

ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

b) Đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải 

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

c) Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách 

pháp luật tại địa phương. 

d) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa 

bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. 
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đ) Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn. 

e) Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động 

các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

truyền thông về chính sách pháp luật. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện giao. 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên, thư ký của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 4, Điều 5, 

Điều 6, Điều 7 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. 

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

178/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 1995/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An. Trong thời gian 

thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện 

đối với những văn bản do Chủ tịch hội đồng ký; sử dụng con dấu của Phòng Tư 

pháp đối với những văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký.  

Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do 

ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Cơ 

quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động từ 

các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Sở Tư pháp tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP (H). 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Luân Chiến Công    
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