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ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, 
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QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng  

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐPH ngày     /4/2022 của Chủ tịch 

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

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(gọi tắt là Hội đồng) 

1. Tư vấn cho Ủy ban nhân dân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

a) 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;  

b) Đề xuất Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện ban hành văn bản về cơ chế, 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

c) Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật 

và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương; 

d) 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 trên địa bàn huyện;  

đ) Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện;  

e) 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; 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện giao. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng  

1. Hội đồng làm việc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số.  

2. Thành viên của Hội đồng là người được cơ quan, ban, ngành, tổ chức nơi 

người đó đang công tác cử làm thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3. Phương thức hoạt động của Hội đồng  

Hội đồng hoạt động theo chương trình; kế hoạch; đề án dài hạn, ngắn hạn 

hoặc về lĩnh vực pháp luật cụ thể được Hội đồng thông qua trên cơ sở nhiệm vụ do 
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Ủy ban nhân dân huyện giao. Các Ủy viên của Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành, lĩnh vực phụ trách; chủ 

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

thuộc lĩnh vực của ngành mình trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chịu sự chỉ đạo trực 

tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; có trách nhiệm 

báo cáo về tình hình hoạt động cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện. 

Điều 4. Mối quan hệ giữa Hội đồng với các phòng, ban, ngành, tổ chức 

đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn  

1. Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật của các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, 

thị trấn.  

2. Các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm, theo từng giai đoạn hoặc đột 

xuất về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành và cấp mình 

phụ trách.  

Chương  II 

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng  

Cơ cấu tổ chức Hội đồng gồm:  

1. Chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tư pháp; 

3. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Phòng Tư pháp;  

4. Thành viên Hội đồng và Ban Thư ký của Hội đồng. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng  

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng.  

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng, kết luận và văn bản khác của Hội đồng theo đề nghị 

của Phó Chủ tịch Hội đồng. 

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

cho Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo kế 

hoạch hoạt động và lĩnh vực công tác; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm 

vụ đã giao. 

4. Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng. 

5. Huy động các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan tham gia triển khai các 

nhiệm vụ của Hội đồng khi cần thiết. 

6. Quyết định thành lập Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng, theo đề nghị 

của cơ quan thường trực của Hội đồng. 
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7. Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.  

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng  

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công;  

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động chung của Hội đồng, chỉ 

đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, 

chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phê duyệt; chủ trì phiên 

họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 

3. Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động 

của Hội đồng; 

4. Đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng, chương trình, kế hoạch hoạt động và văn bản khác của Hội đồng; 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng  

1. 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 Hội đồng, Chủ tịch 

Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ. Ủy viên Hội đồng là đại 

diện chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác trong quá trình tham gia thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động khác của Hội đồng.  

2. Tham mưu, đề xuất Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ 

trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và 

công tác phối hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện. 

3. Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội 

đồng chỉ đạo, hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong ngành, lĩnh vực phụ trách; định kỳ báo cáo Hội đồng (06 tháng, 

hàng năm) và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng về kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình. 

4. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan Thường trực của Hội đồng và 

Ban Thư ký giúp việc  

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực của Hội đồng 

a) Làm đầu mối tham mưu giúp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch 

Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 và Điều 

7 của Quy chế này; 

b) Chủ trì tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, thông 

báo kết luận và các văn bản khác của Hội đồng; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình 

hình triển khai các văn bản này; 
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c) Tham mưu, giúp Hội đồng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình, kế 

hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

d) Đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội đồng, phân công các đơn vị 

chức năng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng;  

đ) Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo 

quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội 

đồng giao. 

2.  Nhiệm vụ của Ban Thư ký 

Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành 

lập và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ sau: 

a) Giúp cơ quan thường trực thực hiện các công việc của Hội đồng, bảo đảm 

sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng với các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật.  

Đề ra nội dung, biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật để Hội đồng thông qua;  

b) Xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 

tháng, hàng năm trình Hội đồng;  

c) Đề xuất Hội đồng quyết định các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

trọng tâm, đột xuất và các biện pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị của huyện;  

d) Theo dõi, tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan thành viên Hội đồng cấp huyện và của Ủy 

ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành; 

đ) Có trách nhiệm giúp cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, tổ 

chức các phiên họp của Hội đồng;  

e. Giúp Cơ quan thường trực báo cáo Hội đồng xem xét, trình UBND huyện 

và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật;  

ê. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng giao. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 10. Phiên họp toàn thể của Hội đồng  

1. Phiên họp toàn thể các thành viên của Hội đồng huyện được tiến hành 

thường kỳ sáu tháng một lần để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau: 

a) Đề ra chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, hàng 

năm hoặc theo từng giai đoạn của huyện; 
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b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, ban, ngành, 

tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.  

c) Thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm về tình hình triển 

khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện về các biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 

d) Đề ra kế hoạch, chương trình xây dựng, củng cố, tăng cường lực lượng 

Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật của các phòng, ban, ngành cấp huyện và 

các xã, thị trấn; 

đ) Quyết định tổ chức các hoạt động khảo sát, thăm dò, trên cơ sở đó đề ra 

biện pháp tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Cho ý kiến về phương thức huy động, sử dụng kinh phí ngoài phần kinh phí 

được cấp từ ngân sách để hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

g) Quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng, Phó 

Chủ tịch Hội đồng hoặc các thành viên Hội đồng. 

2. Trong trường hợp cần thiết tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện có thể mời lãnh đạo UBND các xã, thị 

trấn và một số cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự. 

3. Công tác của Hội đồng được thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội 

đồng. Trường hợp không thể tham dự được, Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi 

ý kiến bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) để tổng 

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

quan, đơn vị công tác.  

Trong trường hợp Hội đồng không tổ chức được cuộc họp, kết luận của Hội 

đồng được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng ký ban hành trên cơ sở lấy ý kiến 

của các thành viên Hội đồng bằng văn bản. 

Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo 

          Các thành viên Hội đồng báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5), 01 năm (trước 

ngày 20/11), hoặc theo các giai đoạn về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật của cơ quan đơn vị mình phụ trách cho cơ quan Thường trực 

Hội đồng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. Cơ quan 

Thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của 

Hội đồng; 

Cơ quan Thường trực Hội đồng thường xuyên giữ mối liên hệ với các thành 

viên để trao đổi thông tin, trao đổi công việc có liên quan đến tổ chức, hoạt động 

của Hội đồng và thông báo đến các thành viên Hội đồng biết. 

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký 

a) Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng 

do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của 

cơ quan thường trực Hội đồng và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo 

quy định của pháp luật.  
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b) Quý IV hàng năm, cơ quan Thường trực của Hội đồng có trách nhiệm 

tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theo, kèm theo dự toán kinh phí 

phổ biến, giáo dục pháp luật (trong đó có kinh phí hoạt động của Hội đồng) gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định.  

Điều 13. Ban hành, sao gửi văn bản của Hội đồng  

1. Văn bản của Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng ký ban 

hành. 

Văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành sử dụng con dấu của Uỷ ban 

nhân dân huyện; 

Văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký thay Chủ tịch Hội đồng sử dụng con 

dấu của cơ quan Phòng Tư pháp. 

2. Các văn bản của Hội đồng được gửi đến các thành viên Hội đồng, các 

phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để phối hợp, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận, 

các đoàn thể huyện; cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Căn cứ Quy chế này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng Quy chế tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ 

quan, đơn vị. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát 

sinh, Cơ quan Thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng xem xét, quyết định./. 
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