
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIIT NAM 
TH!  xA CU'A LO Dc 1p — Tr do — Hinh phiic 

S& /QD-UBND Cira Lô, ngày tháng 9 nàm 2020 

QUYET DJNH 
V vic kiin toàn Hi dông phi hçrp phô bin, giáo diic pháp 1ut thj xä Cu'a Lô 

UY BAN NHAN DAN TH! xA CI'A LO 

Can c&Lut t chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can c& Luatphd  bién, giáo dyc pháp luat  ngày 20 tháng 6 nàm 2012, 
Can c& Nghj d/nh s 28/2013/ND-CP ngày 04/0/2013 cza CiiInh phü ye' vic 

quy djnh chi tiit mç3t so' diu và bin pháp thi hành Luçt phd biln giáo dyc pháp 
lut, Quyé't djnh sd 27/2013/QD-TTg ngày 19/5/2013 cia Thz tzthng ChInhphi quy 
cl/nh vd thành phdn và nhim vy cia H5i dó'ng phdi hQp phd bien giáo dyc pháp 
luát, 

Theo dd ngh/ cia Tru'&ngphOng Twpháp thi xã Ct'ra Lô, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Kin toàn Hi dng pMi hçp ph bin giáo diic pháp lust thj xà Ci'ra 
Là (sau day vit tt là Hi dng), gm nhiing ông, bà có ten sau: 

1- Ong Hoàng Van Phüc - Phó chü tjch UBND thj xã - Chü tjch Hi dng; 
2- Ong Cao Anh Hing - Tnthng phông Tu pháp - Phó Chü tjch thuing trçrc; 
3- Ong Nguyn Van Hung - Chánh VP HDND-UBND - viên; 
4- Ong Nguyn ChI Nguyen -Trung phông Tài chInh-K hoach  - U viên; 
5- Ong Pham Ng9c Ducmg - Trueing phàng Ni vi - U viên; 
6- Ong Nguyn Thanh Minh - Trung phông LDTB và XH - U viên; 
7- Ong Hoàng Nang Hip - Tru&ng phông Quãn 1 do thj - U viên; 
8- Ong Vö van L - Trithng phOng Kinh M - U viên; 
9- Ong Phan Cong Dôi- Tnthng phOng Tài nguyen và Môi tnrng - US'  viên; 
10- Ong Phing Düc Nhân - TruOng phông Giáo diic và Dào to - US'  viên; 
11- Ong VO Van Th9 - Tru&ng phông Van boa và Thông tin - U5' viên; 
12. Ba Hoàng Thj MS'  Dung - Chánh Thanh tra - US'  viên; 
13- Ong Büi DInh Duang - Chi huy tru&ng BCH quân sir thi xã - US'  viên; 
14- Ong Trn Diirc Than- Truâng Cong an Thi xã - U5' viên; 
15- Ba Duang Thj San Hái — Phó Tru&ng phàng Y t - U5r viên; 
16- Ong Nguyn Khc Giang — P.Giám dôc Trung tam VH 'IT&fl Thj xà - US'  viên; 
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Mo'i Iãnh dao các to chIrc sau day lam Uy viên Hi dung: 
1- Ba Trn Thj Thanh Thüy - Trithng ban Tuyên giáo Thi üy; 
2- Ong Nguyn Due TInh - Phó Chü tjch Uy ban Mt trn T quc thj xã; 
3- Ba Phüng Thj Hanh  - Chü tjch Hi lien hip phii nü thj xä; 
4- Ong Nguyn Linh Thai — Chánh an Toà an nhân dan thj xA; 
5- Ong Trn Dinh Sam — Vin truóng Vin Kim sat nhân dan thj xä; 
6- Ong Nguyn Hihi Thanh - Chü tjch Lien doàn lao dng thj xã; 
7- Ba Trn Thj Hoàng Phucing - Chü tjch Hi Nông dan thi xã; 
8- Ba Hoàng Dinh Thüy Dung - BI thu Doàn Thanh niên CSHCM thj xã. 
9- Ong Nguyn Tr9ng Hu - Chü tjch Hi cru chin binh thi xã; 
10 -Ong Nguyn Hthi Lam - Chi ciic tnthng Chi cic thi hành an dan sir thj xã; 
11 — Ong Nguyn DInh Tin — Chü tjch Hi doanh nghip nhô và vi'ra thj xà. 
IE)iêu 2. Hi dung phii hop phô bin, giáo diic pháp lut có Nhim vii, 

quyn hn nhtr sail: 
Tu vn cho Uy ban nhân dan dan, Chü tjch Uy ban nhân dan TM xà: 
1- Xây dmg chuo'ng trInh, k hotch trung han,  dài hn v ph bin, giáo duc 

pháp 1ut phü hçp vâi di tugng, dja bàn và tInh hInh kinh t - xà hi i dja phucmg; 
ni dung pháp 1ut tr9ng tam cn ph bin, gn vâi nhim vii phát trin kinh t - xà 
hi, bào dam quuc phông, an ninh cüa dt nuOc và dja phuorng, vi xay dmg và thi 
hành pháp lut, kim tra van bàn quy phm pháp luat,  cãi each thU tue hành chInh & 
dja phuo'ng; vic t chüc phu bin, giáo diic pháp lut cho mt s di tuçing dtc thU; 

2- Tham muu các giãi pháp nâng cao hiu qua hoat dng phi hçp ph bin, 
giáo d%lc pháp 1utt & dja phuang; phui hqp, 1?a  chçn ni dung phu bin, giáo diic 
pháp lut phU hçp d giãi quyt các vin d dt XULt, vuâng mtc trong thc tin thi 
hành pháp lut tai  dja phucmg; 

3- D xuâl các giãi phãp tang cixO'ng xä hi hóa boat dng phu bin, giáo diic 
pháp lut; các giâi pháp d huy dng si,r tham gia cUa các t chIrc, doanh nghip, cá 
nhân trong và ngoài nuâc trong vic thirc hin ph bin, giáo diic phap 1ut hoc h 
trçY kinh phi, cci s& vt ch.t, phuing tin cho hoat dng ph bin, giáo diic phap 1utt; 

4- Huàng dn v ni dung, hInh thUc t chUc Ngày pháp 1u.t nuâc Cong hôa 
xà hi chU nghia Vit Nam hang nàm tai  dja phuang; 

5- Dánh giá tung kt Cong tác phu bin, giáo diic phap lut & dja phuo'ng truâe 
khi trInh liJy ban nhân dan thi xâ; 

6- Thirc hin eác nhim vi khác duçic Uy ban nhân dan, ChU tjch Uy ban nhân 
dan thj xà giao. 

Diu 3: Kinh phi hoat dng cUa Hi dông ph& hçip ph bin giáo diic pháp 
lust TM xä duc quy djnh tai  Thông tu lien tjch s 1412014/TTLT- BTC-BTP ngày 
27/01/2014 cUa B Tài chinh- B Tu pháp quy djnh ye 1p dir toán, quàn l, sU diing 
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và quyt toán kinh phi ngân sách nhà nuâc dam bão cho cong tác ph bin giáo dic 
pháp 1ut và chun tip cn pháp 1ut cüa nguii dan ti cci sO'; Quyt djnh s 
68/2014/QD-UBND ngày 01/10/2014 cüa UBND Tinh Ngh an v 1p dr toán, 
quãn 1, sü diing và quyt toán kinh phi ngân sách nhà nuâc dam bâo cho cOng tác 
ph bin giáo diic pháp 1ut trên dja bàn Tinh Ngh An. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc tü ngày k thay th Quyt djnh s 
1040/QD-UBND ngày 20/3/2019 cüa UBND Thj xà Cira Là v vic kin toàn Hi 
dông phôi hçip ph biên giáo diic pháp 1ut Thj xà. 

Các ông (bà) Chánh Van phàng HDND-UBND, TruO'ng PhOng Tu pháp, 
TruO'ng Phông Tài chInh - K hoch, Thu tru&ng các phOng, ban, ngành Thj xâ; Chü 
tjch UBND các Phithng và các cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành quyêt 
dinh nay.!. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noinhin: 
- Sà Tis pháp (b/c); 

- TT Thj ui', TTHDND Thj xâ (b/c); 

- Lãnh do UBND Thj xã; 

- Nhtr diu 4; 

- Luu VT.UB. 
Doãn Tiên Dung 
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