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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 106/TTr-STP ngày
11 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Kon Tum (gọi tắt là Hội đồng), cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh
vực tư pháp.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp.
3. Các Ủy viên:
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục
và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi
trường, Y tế, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngoại
vụ, Khoa học và Công nghệ;
- Đại diện các Ban, ngành và đơn vị liên quan: Ban Dân tộc, Thanh tra
tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Kon Tum.
- Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau
tham gia Hội đồng với tư cách là Ủy viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Tỉnh đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án
dân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Luật gia tỉnh,
Đoàn Luật sư tỉnh.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị là thành viên Hội đồng cử nhân sự tham
gia Hội đồng bằng văn bản và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
Hội đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức, Hoạt động của Hội đồng
- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò
của từng thành viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ
kiêm nhiệm. Hội đồng họp định kỳ ít nhất 02 lần/năm, họp đột xuất theo yêu cầu
của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu 1/2 thành viên Hội đồng.
- Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch
Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Sở Tư pháp khi Phó Chủ tịch Hội đồng ký để
hoạt động.
- Chủ tịch Hội đồng:
+ Thành lập, kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.
+ Ban hành danh sách thành viên tham gia Hội đồng; thay đổi, bổ sung ủy
viên Hội đồng.
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Phân công cụ thể nhiệm vụ,
quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng
đảm bảo theo quy định tại 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. Nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- 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;
- 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;
- Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cùng cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông
chính sách pháp luật tại địa phương;
- 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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- 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;
- 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;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cùng cấp giao.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Kon Tum.
Điều 5. Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành phần nêu
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Hội đồng phối hợp Phổ biến,
giáo dục pháp luật Trung ương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (khối NC);
- Lưu: VT, NC.NTT.
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