
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Ý Yên, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác  

phổ biến giáo dục pháp luật 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN 

 

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 22/11/2019; 

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 21/6/2021 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 Trưởng phòng Tư pháp huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện Ý Yên gồm các ông, bà có tên và giữ các chức vụ sau đây: 

1. Ông: Nguyễn Đức Du - Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Chủ tịch HĐ; 

2. Ông: Ngô Quang Hưng - Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch HĐ; 

3. Ông: Nguyễn Văn Đức - Chánh Thanh tra huyện - Uỷ viên; 

4. Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tài chính - KH - Uỷ viên; 

5. Ông: Vũ Hoàng Hiệp - Trưởng phòng Nội vụ - Uỷ viên; 

6. Ông: Nguyễn Chí Linh - Trưởng phòng Kinh tế - HT - Uỷ viên; 

7. Ông: Phạm Mạnh Tuân - Trưởng phòng GD-ĐT - Uỷ viên; 

8. Ông: Trịnh Văn Mậu - Trưởng phòng NN&PTNT - Uỷ viên; 

9. Ông: Hoàng Xuân Đạo - Trưởng phòng LĐ-TB và XH - Uỷ viên; 

10. Ông: Phạm Quang Đông - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện - Uỷ viên; 

11. Ông: Nguyễn Hữu Hợp - Trưởng phòng Văn hóa và TT - Uỷ viên; 

12. Ông: Phan Văn Chiến - Phó Trưởng Công an huyện - Uỷ viên; 

13. Ông: Nguyễn Hữu Lực - Phó Trưởng phòng TM và MT  - Uỷ viên; 

14. Ông: Trịnh Hải Hà - Giám đốc TT VH-TT-TT huyện 

 

- Uỷ viên; 

 * Mời các ông, bà có tên sau tham gia Hội đồng: 

1. Ông: Trần Văn Liệu - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện - Phó Chủ tịch HĐ; 

2. Ông: Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Uỷ viên; 

3. Ông: Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch Hội CCB huyện - Uỷ viên; 

4. Ông: Dương Văn Ninh - Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện - Uỷ viên; 

5. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Uỷ viên; 

6. Bà Phạm Thị Nguyệt Nga - Chủ tịch Hội LHPN huyện - Uỷ viên; 



7. Ông: Lê Quốc Trung - Viện trưởng VKSND huyện - Uỷ viên; 

8 Ông: Vũ Tiến Mãn - Phó Chánh án TAND huyện - Uỷ viên; 

9. Ông: Phùng Mạnh Tường - Phó CCT Chi cục THADS huyện - Uỷ viên; 

10. Ông: Vũ Ngọc Dưỡng - Bí thư Huyện đoàn - Uỷ viên. 

 

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

vấn cho UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ:  

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về phổ 

biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã 

hội ở địa phương; 

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

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

- Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật ở địa phương; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn 

thi hành pháp luật tại địa phương; 

- Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức 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 huyện; 

- 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 UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện giao. 

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

số 731/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện Ý Yên về việc kiện toàn 

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tư pháp; thủ 

trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TTHU, UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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