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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH KON TUM 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ 

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

luật tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-HĐPH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chủ 

tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon 

Tum; 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum),  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Hội đồng) gồm 38 cá nhân (có Phụ 

lục số 01 kèm theo). 

Thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 

121/QĐ-HĐPH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng. 

 

Điều 2. Phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh và địa bàn phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện (có Phụ lục số 02 kèm theo).  
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Các Tổ thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ:  

1. Nghiên cứu tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh chỉ đạo; đồng thời, trực 

tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

lĩnh vực, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Tổ. 

2. Căn cứ vào đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật được giao, 

các Tổ của Hội đồng phân công các thành viên hoặc nhóm thành viên phụ trách 

về từng loại đối tượng, lĩnh vực hoặc về từng hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật để chủ động trong công việc của Tổ. 

3. Các Tổ của Hội đồng được mời đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên 

quan tham gia hoạt động của Tổ để tăng cường sự phối hợp đẩy mạnh công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật theo đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp 

luật được phân công. 

4. Các Tổ có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; 

tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; hàng năm tổng hợp kết 

quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát 

sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình.  

 

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

Quyết định số 122/QĐ-HĐPH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng 

về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng. 

 

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp, các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp 

việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- HĐ Phối hợp PBGDPL Trung ương; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan là thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NC3. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

  

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Hòa 
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