
uc BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH! xA CIA LO Dc 1p — Ti!  do — Hinh phñc 

S&  tSF  /QD-UBND Cta Lô, ngàyitháng 02 nám 2022 

QUYET D!NH 
Quy 1Inh  v thành phân và nhim viii, quyn h.n cüa 

Hi ding phEi hçp phô bin, giáo dic pháp lut thj xa Cfra Lô 

UY BAN NHAN DAN THJ xA CIYA LO 

Can ci Lut T ch&c chInh quyn 1ja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Luç2t tha 
dói, bd sung m5t so' diêu cia Lut T chz'c C?'zInh phi và Lut T chic chInh 
quyên djaphuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can ci Lu2tphd bié'n, giáo dycpháp lut ngày 20 tháng 6 nãm 2012; 

Can cii' Quyê't djnh sO' 21/2021/QD-TTg ngày 2 1/6/2021 cta Thi tithng 
ChInh phz quy djnh ye thành phán và nhim vy, quyên hçin cüa Hi dOng phói 
hcrp phO biên giáo dyc pháp lut, 

Theo d nghj cia Tru'&ngphông Titpháp thj xâ Ct'ca LO, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thành phtin Hi dung phui hqp phi bin giáo diic pháp lut 
thj xã (g9i tt là Hi d1ng), gum nhüng ông, ha có ten sail: 

a. Chü tjch Hi dung: Ong Hoàng Van Phüc - Phó chü tjch UBND thj xã; 
b. Phó Chü tjch thng trçrc Hi dung: Ba Hoãng Dinh Thüy Dung - Tnthng 

phông Tii pháp thi xa; 
c. Các Uy viên: 
1. Büi DInh Ducmg - Chi huy trixOng BCH quân sir thj xã; 
2. Ong VO Van Th - Chánh VP HDND-UBND thj xã; 
3. Ong Nguyn ChI Nguyen - Tnthng phông Tài chInh-K hoch; 
4. Ba Phan Thj Thu Thüy - P. Tnthng Cong an thj xâ; 
5. Ong Pham Ngçc Diicing - Trrning phông Ni vv; 
6. Ba Hoàng Thj M5 Dung - Chánh Thanh tra; 
7. Ong Hoàng Nàng Hip - Tru&ng phông Quãn 12 do thj; 
8. Ong VO Van L - Tru&ng phông Kinh t; 
9. Ong Phan Cong Dôi - Tnr&ng phông TN và MT; 
10. Ong Hoàng Thanh San - Tru&ng phông Van hóa và Thông tin; 
11. Ong Nguyen Thanh Minh - Truàng phông Lao dng TB&XH; 
12. Ong Phüng Di'rc Nhân - Tru&ng phông Giáo dçic và Dào tao; 
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13. Ba Duang Thj Son Hài - Tru&ng phông Y t; 
14. Ong Nguyn Linh Thai - Chánh an Toà an nhân dan th xã; 
15. Ong Trn DInh Sam - Vin trithng Vin Kiêm sat nhân dan thj xã; 
16. Ong Nguyen Hiru Thanh - Chü tch Lien doàn lao dng tht xã; 
17. Ba Trn Thj Hoàng Phuong - Chü tjch Hi Nông dan thj xã; 
18. Ba Phüng Thj Hanh  - Chü tjch Hi lien hip phii nü thj xä; 
19. Ong Lê Dirc S - Bi thu Doàn Thanh niên CSHCM thj xã; 
20. Ong Nguyn Tr9ng Hu - Chü tjch Hi cru chin binh thj xã; 
21. Ong Nguyen Khc Giang - P. Giám doe Trung tam VH fl&Tf thi xã; 
22. Ong Nguyn DInh Tin - Chü tjch Hi doanh nghip nhO và vüa thj xã; 
23. Ong Phüng Tr9ng Th9 - Phó trung phông Tu pháp. 
d. KInh m?yi các ông/bà có ten sau lam üy viên Hi dng: 
1. Ong Nguyen Quang Tiêu - Tru&ng ban Dan v.n thj üy - Chü tch UB 

Mat trân TQ\TN thi xã. 
2. Ba Trn Thj Thanh Thüy - Trung ban Tuyên giáo Thj üy-. Giám dôc 

Trung tam chInh trj thj xä; 
3. Ong Ch DInh Son - P. TruOng ban Dan vn thj xä; 
Diu 2. Nhim vii, quyên hn cüa Hi d1ng phi hçrp phô biên, giáo diic 

pháp 1ut 
1. Xây dirng, thirc hin các giái pháp nhtm tang ci.thng sir lãnh do cüa dtp 

üy Dãng trên dja bàn trong cong tác pM bin, giáo diic pháp 1u.t; 
2. D xu.t cap üy, chInh quyn dia  phuong ban hành van bàn v co ch, 

giâi pháp nâng cao hiu qua cOng tác pM bin, giáo dc pháp 1ut; 
3. Xây dmg chuong trInh, d an, k hoach eua Uy ban nhân dan, Chü tch 

Uy ban nhân dan thj xã v pM bin, giáo dic pháp lu.t và truyn thông chInh 
sach pháp 1ut tii dja phuong; 

4. Triên khai cOng tác pM bin, giáo diic pháp lutt trong eac 1mb virc, da 
bàn, di tuqng cn có sr pMi hçp lien ngành d thçrc hin cáe miie tiêu phát 
trin kinh t - xã hi và dam bâo quc phông an ninh ti dja phuong; 

5. Huing dan to chuc hu&ng rng Ngày phap lut nude Cong boa xã hi 
chü nghia Vit Nam tti dja phuong; thirc hin chuyên di s trong cong táe phô 
bin, giao diic pháp lut trên dia bàn; 

6. Thrc hin cac giài pháp nhm dy manh  chInh sach xã hi hóa, huy 
dng cáe t chi're, cá nhân tham gia cOng the M biên, giáo dc pháp 1ut, truyn 
thông v chInh sách phap 1ut; 

7. Thirc hin CáC nhim vi khác dUVC  Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 
nhân dan thj xà giao. 

Diu 3. Nhim viii, quyên htn cüa Chü tich  Hi dung phui hqp phu 
bin, giáo dic pháp 1ut 
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i. To chüc thirc hin các nhim vit cüa Hi dng ph& hçip ph bin, giáo 
diic pháp 1ut; chju trách nhim trrnc Chü tjch Uy ban nhân dan thj xã và truOc 
pháp 1ut v hoat dng cüa Hi dng. 

2. Ban hành Danh sách thành viên Hi dng, Quy ch hoat dng cüa Hi 
dng; phê duyt chuxing trInh, k hoach boat dng cüa Hi dng, k& 1un vá cac 
van ban khác cüa Hi dng theo d nghj cüa Phó Chü tjch thumg trirc Hi dng. 

3. Chi dao  chung boat dng cüa Hi dng; diu hành, phân cong nhim vii 
cho Phó Chü tjch Thuing trirc Hi dng và các Uy viên Hi dng th?c hin 
nhim v11 theo k hoach boat dng và linh virc cong tác; don dc, kim tra vic 
th?c hin các nhim v1i dã giao. 

4. Triu tap,  chü tn các phiên hp cUa Hi dng. 
5. Thirc hin ch d báo cáo v t chirc và hoat  dng cüa Hi dàng. 
Diu 4. Nhim vii, quyn hin cüa Phó Chü tjch Thu'rng triuc Hi (lông 

P 9 A 
va Pho Chu t!ch  Hçn (long 

1. Phó ChU tjch Thu&ng tniic HOi  dng xi:r 1 các cong vic có tInh chat 
thrnmg xuyên cüa Hi dng và thirc hin mt s nhim viii sau: 

a) Th?c hin các thim viii duçic Chü tch Hi dng phân cOng; chju trách 
nhim truâc Hi dng, Chü tjch Hi dng và truàc pháp 1u.t v vic thirc hin 
các nbim v11 diiçic phân công; 

b) Giüp Chü tjch Hi dng diu hành boat  dng chung cña Hi dng, chi 
dao, theo dOi, dOn dc vic t chüc các boat dng cüa Hi dng theo k hoach, 
chuang trInh cOng tác duqc Chü tjch Hi dng chi (lao, phê duyt hoc chi (lao 
cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan th xã; 

c) Don dc các thànb viên cüa Hi dng t chüc trin khai cOng tác phi 
bin, giáo diic pháp lutt thuc pham vi quán 1 theo chuong trInh, k hoach hoat 
dng cüa Hi dng; 

d) D xut, trInh Chü tjch Hi dng ban hành Quy ch boat  dng cüa Hi 
dng, chuang trInh, k hoach hoat dng và các van bàn khác cüa Hi ding; 

d) Thirc hin nhim 
vv, 

quyn ban  và trách nhim quy djnh tai  Diu 5 cüa 
Quy& djnh nay; 

e) Thirc hin các nhim vii kbác do Chü tch Hi dng giao 
2. Pbó Chü tjch Hi dng có các nhim vii, quyên han  và trách nhim sau: 
a) Thirc hin nhim viii do Chü tch Hi dng hoc Phó Chü tch thuing 

trirc Hi dng phân cOng hoc üy quyn; 
b) Thirc hin nhim vi, quyn ban  và trách nhim tai  dim a kboán 1 Diu 

nay và Diu 5 cüa Quy& dnh nay. 
Diu 5. Nhim vii, quyên hin và trách nhim cüa Uy viên Hi dng 

phi hqp ph bin, giáo diic pháp 1ut 
1. Tham gia dày dü các boat dng cüa Hi (lông; thirc hin nhim 

vv 
duGc 

Chü tjch Hi (lng phân cOng và chju trách nhim truc Hi (lOng, Chü tich Hôi 
dng và trithc pháp 1utt v vic tIc hin nhim vi. Uy viên Hi dng là dai 
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din chInh thüc cüa Ca quan, t chiirc nai cong tác trong qua trInh tham gia thrc 
hin chirc näng, nhim vii và các hot dng khác cüa Hi dng. 

2. Tham nixu, d xuât Chñ tjch Hi dng, Hi dng các giâi pháp, nhim vv 
trng tam v ph bin, giáo diic pháp 1ut chuyên ngành thuc phtm vi quãn 1 
và cong tác phi hçp vói các thânh viên Hi dng d t chirc thirc hin. 

3. Giüp Thu trithng cc quan, dan vj ma mInh là di din lam thânh viên 
Hi dMg chi dto, hrnrng dn hoc trirc tip chi do, hurng dn trin khai cong 
tác ph bin, giáo diic pháp lust thuc pham vi quãn 1; chuyn di s cOng tác 
ph bin, giáo diic pháp lut trong ngành, linh vrc phii trách; dnh kS'  báo cáo 
Hi dng (6 tháng, hang näm) và d xut giãi pháp tháo gör vuâng mac, khó 
khAn, bitt cp phát sinh tiir qua trInh thirc hin cOng tác ph bin, giáo dc pháp 
1ut thuc phtm vi quân 1. 

4. Ducic cung c.p thông tin, tài lieu lien quan dn hott dng cüa Hi dng. 
Diu 6. Cor quan Thtr&ng trirc Hi dông phôi hçrp phô bin, giáo d,c 

pháp 1ut và To thir k 
1. Phông Tu pháp thirc hin nhim vi Ca quan Thuông trirc Hi dng ph 

bin, giáo dic pháp 1ut cp thj. 
2. Ca quan Thumg trirc Hi dng phi hçip ph bin, giáo dc pháp lut Co 

nhim vu, quyn hin sau: 
a) Lam du môi giüp Hi dng, Chü tjch Hi dng, Phó Chu tjch Thung 

tryc Hi dng trin khai thrc hin các nhim v, quyn hn quy djnh ti Diu 2, 
Diu 3, khoân 1 Diêu 4 cüa Quyêt dnh nay; 

b) Chu trI tham mu'u các chuang trInh, k hotch hoat dng, kt lun va cac 
van bn khác cüa Hi dng; theo dOi, tng hçip tinh hinh trin khai các van bàn nay; 

c) Tham mixu, giüp Hi dng cho kin di vOi d,r thão chuang trInh, k 
hoach, d an v ph bin, giáo diic pháp 1ut thuc thm quyn ban hành cüa TiJy 
ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan thj xA; 

d) Dam bào cac diu kin hoat dng cüa Hi dng, phân cong các dan vi 
chüc nàng trirc thuc d thrc hin nhim vi cüa Hi dng; 

d) Quân l kinh phi, Ca s vt chit, phuo'ng tin lam vic cüa Hôi dng 
theo quy dnh cüa pháp 1ut; 

e) Quyt djnh vic thành lip, thành phn và nhim vu, quyn hn cüa T 
thu k giüp vic Hi dng phi hçp ph bin, giáo dic pháp 1ut; 

g) Th?c hin các nhim vii khác duçic Chñ tjch Hi dông, PhO Chü tich 1-lôi 
dng giao. 

3. T Thu k giup vic Hi dng phi hçp ph bin, giáo dye phap lust 
hoat dng theo ch d kiêm nhim. 

Diêu 7. Chê d lam vic và thông tin, báo cáo cüa Hui ang phi ho'p 
ph bin, giáo diic pháp lut 

1. Các thành viên Hi dng phM hçp ph bin, giáo diic pháp 1ut lam viêc 
theo chê do kiêm nhiêm. 
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2. ChU tjch Hi dng phi hçp ph bin, giáo diic pháp 1utt thj xâ sü diing 
con du cüa Uy ban nhân dan thi xâ, Phó Chü tjch thumg trrc Hi dông sü' 
d%ing con du cUa &m vj mInh cong tác. 

3. Hi dng có trách nhim báo cáo dnh ks', dt xut theo yêu cu cüa cp 
có thm quyn v tInh hInh hot dng cüa Hi dng. 

.A A Dieu 8. Kinh phi hoit d9ng 
Kinh phi ho?t dng cüa Hi dng phi hçip ph bin, giáo diic pháp 1ut thj 

xä và T Thu k giüp vic Hi dng do ngân sách nhà nuc báo dam; dixçic b 
tn trong dir toán chi thi.rô'ng xuyên cüa Ca quan Thu&ng trrc Hi dng phi hçip 
ph bin, giáo ditc pháp 1ut và huy dng tr các ngun h trçi, ngun kinh phi 
hcp pháp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 9. Hiêu hrc thi hành 
Quy& djnh nay có hiu 1?c  k tir ngày k vá thay th Quy& djnh s 

2466/QD-UBND ngày 14/9/2020 cüa UBND thj xâ Cra Là ye vic kin toàn 
Hi dng phi hçip ph bin giáo diic pháp 1ut thj xã. 

Diêu 10. Trách nhim thi hành 
Các ông/bà Chánh Van phông HDND - UBND, Trrnrng phàng Tu pháp, 

Tru&ng phông Tài chInh - K hoch, Thu tru0ng các phOng, ban, ngành, doàn 
th cp thj; Chu tjch UBND các phu6ng và các t chüc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành quyt djnh này.1 

Noi nhân: 
- Nhi.r Diu 10; 
- Si Tui pháp (b/c); 
- TT Thj us', TTHDND thj xã (b/c); 
- CT, PCT UBND thj xã; 
- Urn: VT,TP. 

Doãn Tiên Dung 
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