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THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp  

 phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đình Lập 

  

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện Đình Lập; Quyết định số 1327/QĐ-HĐPH ngày 29/5/2019 của 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đình Lập về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện Đình Lập;  

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Chủ tịch Hội đồng phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

1. Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng  

Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, điều hành, phân công nhiệm vụ 

cho Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

nhiệm vụ đã giao và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng. 

2. Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng 

 Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 

của Hội đồng; xây dựng dự thảo kế hoạch, báo cáo và chuẩn bị nội dung các cuộc 

họp của Hội đồng; hằng năm lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Hội đồng; 

phụ trách Cơ quan thường trực, phân công Thư ký của Hội đồng. 

3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành đến cán bộ, nhân dân trên 

địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.  

4. Trưởng Công an huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành Công an; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên 
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quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chỉ đạo công tác 

PBGDPL cho các đối tượng bị tạm giam, tạm giữ.  

5. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong các đơn vị quân đội, dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quốc 

phòng cho cán bộ và Nhân dân. 

6. Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa nội dung pháp luật vào công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cho Hội đồng về 

công tác thi đua khen thưởng. 

7. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong lĩnh vực tài chính; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho cán bộ và Nhân dân; chủ trì tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, quản lý và 

sử dụng tài sản công, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn 

huyện. Tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí phục vụ hoạt động của 

Hội đồng và kinh phí thực hiện công tác PBGDPL. 

8. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật về giao thông đường bộ, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ cho cán bộ và Nhân dân. 

9. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội, tham gia PBGDPL cho Nhân dân, công tác dân tộc; chủ 

trì phối hợp triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

lao động, việc làm, chế độ, chính sách người có công và bảo trợ xã hội, bình đẳng 

giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các quy định của pháp luật về chính sách đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

10. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong lĩnh vực văn hóa; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình thuộc phạm vi 

quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 
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Nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hoạt động của Đội thông tin lưu động, 

các thiết chế văn hóa ở cơ sở.   

11. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Hội 

đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho cán bộ và Nhân 

dân gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

chủ trì tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai. 

12. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành Giáo dục và Đào tạo; 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo cho cán bộ, giáo viên, học sinh ở các 

cấp học, bậc học và Nhân dân. 

 13. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho cán bộ và nhân dân; chủ trì tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn huyện. 

14. Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong lĩnh vực Thanh tra; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

15. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông - Ủy viên 

Hội đồng 

Chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và tuyên truyền, cổ động trực quan. 

16. Chánh án Tòa án nhân dân huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân 

dân thông qua hoạt động xét xử. 

17. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân 

dân thông qua hoạt động tố tụng. 

18. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân 

dân thông qua hoạt động thi hành án. 
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19. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành; chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công 

tác tuyên giáo. 

20. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công PBGDPL cho hội viên của tổ chức mình ở cấp 

xã; phối hợp với chính quyền phổ biến các văn bản pháp luật thông qua công tác 

vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến 

công tác mặt trận, công tác Thanh tra nhân dân ở cơ sở.  

21. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn phối hợp với thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện PBGDPL cho người lao động; chủ 

trì phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, pháp luật về công tác Thanh tra 

nhân dân ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp. 

 22. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong các cấp Hội Phụ nữ từ huyện 

đến cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ; giáo dục ý 

thức chấp hành pháp luật của phụ nữ thông qua công tác vận động. 

 23. Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong thanh thiếu niên; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

thanh thiếu niên cho mọi đối tượng trên địa bàn huyện; giáo dục ý thức chấp hành 

pháp luật trong tổ chức đoàn, hội, đội thông qua các hoạt động của đoàn, hội, đội. 

24. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong hội viên Hội Cựu chiến binh; 

tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.  

25. Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong các cấp hội; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có liên 

quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn huyện. 

 26. Chủ tịch Hội Luật gia huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong Hội viên Hội Luật gia huyện; 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện công tác 

PBGDPL đến hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; vận động Hội viên tích cực 
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tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân 

dân. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành và Kế hoạch công tác 

PBGDPL của huyện, các Thành viên Hội đồng chủ động chỉ đạo triển khai công 

tác PBGDPL trong cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của 

Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ. Trong trường 

hợp không thể tham dự các phiên họp Hội đồng, Ủy viên Hội đồng có trách 

nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, 

báo cáo Hội đồng. Ý kiến của Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ 

quan, tổ chức nơi công tác. 

3. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công 

tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý hoặc PBGDPL cho thành viên, hội viên của 

tổ chức mình; tham gia PBGDPL cho Nhân dân trên địa bàn huyện. 

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 PBGDPL chuyên ngành hoặc 

PBGDPL cho thành viên, hội viên của tổ chức mình. 

(Thông báo này thay cho Thông báo Số 89/TB-HĐPH ngày 08 tháng 3 năm 

2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) 

Đề nghị các thành viên Hội đồng nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc cơ quan thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) để 

xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                        
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Vi Văn Đông 
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