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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 Cao Lộc 

  
 

Thực hiện Quyết định số 4908/QĐ-UBND, ngày 19/11/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc; Quyết định số 1432/QĐ-HĐPH, ngày 

28/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về việc ban 

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

pháp luật huyện Cao Lộc.  

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. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng  

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện và trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng;  

- Thay mặt Hội đồng 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; 

- 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; 

- Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng; 

- Huy động chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, các doanh nghiệp, tổ chức 

có liên quan tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng khi cần thiết; 

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

cơ quan thường trực của Hội đồng; 

- Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.  

2. Bà Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng  

- 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;  
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- 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 hoặc chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp; 

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng; 

- 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; 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực của Hội đồng; 

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

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

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về công tác cải 

cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực y tế; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về 

công tác đối ngoại và biên giới lãnh thổ quốc gia cho cán bộ và Nhân dân; chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện;  

 Phối hợp với Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện, triển khai các hoạt động của Hội đồng. 

4. Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên  

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Nội 

vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 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 thi đua khen thưởng huyện về công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; tín ngưỡng, tôn 

giáo; công tác thanh niên.  

5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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 tài chính; ngân sách nhà nước; lĩnh vực giá. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, 

Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

Phối hợp với Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện trong việc tham mưu cho UBND huyện cân đối kinh phí chi cho 

hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL, công tác hoà giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật này. 
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6. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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, gia đình thuộc phạm vi quản lý; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật thông qua hoạt động, các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi 

việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khu, khối phố.  

7. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 

lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, tuyên truyền PBGDPL cho 

Nhân dân và người lao động trong các doanh nghiệp; chủ trì phối hợp với các cơ 

quan liên quan 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; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vận động đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong 

doanh nghiệp; triển khai chương trình, đề án PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu 

số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. 

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

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực 

Giao thông, xây dựng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, 

vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội 

địa, giao thông đường sắt; các văn bản pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

xây dựng cho cán bộ và Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, tác hại của thuốc lá, tác hại của rượu, bia; 

phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, chú trọng 

đến các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo 

lường cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

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

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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 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; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an 

toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản. 

10. Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên  
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Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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 thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 

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

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn huyện. 

12. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 

chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị 

thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng đề cương, tài liệu 

tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư liên 

quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai thực hiện trên địa bàn.  

13. Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực trật 

tự đô thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng 

sản, quảng cáo và xử lý vi phạm hành chính.  

14. Phó Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Tư 

pháp; tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các 

Chương trình, đề án PBGDPL; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật 

chung; văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp; các văn bản 

quy định về cơ chế chính sách của tỉnh. 

15. Đại diện lãnh đạo Công an huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Công 

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

pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chỉ 

đạo công tác PBGDPL trong nhà tạm giam, nhà tạm giữ thuộc đơn vị quản lý.  

Chủ trì triển khai thực hiện các Đề án, chương trình tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.  

16. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị quân 

đội, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện; chủ trì, phối 
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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. 

17. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

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

pháp luật liên quan đến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đối với các trường hợp bị thu hồi đất liên quan đến các dự án đang triển khai thực 

hiện trên địa bàn.  

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

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành; chủ 

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

bộ, Nhân dân trên hệ thống phát thanh huyện và truyền thanh cấp xã. 

  Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả các chuyên 

mục tuyên truyền, PBGDPL. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội 

ngũ Phóng viên, Cộng tác viên, nâng cao chất lượng tin bài tuyên truyền phổ biến 

chính sách pháp luật trong cán bộ và Nhân dân. 

 Phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu 

quả các chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL. 

19. Giám đốc Trung tâm Y tế - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành Y tế; 

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 y tế, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện. 

20. Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; 

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

pháp luật như an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho cán bộ, giáo viên và học sinh. 

21. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện - Ủy viên Chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp; 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 khoa học, kỹ thuật về nông 

nghiệp, thú y, chăn nuôi.  

22. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, 

nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, PBGDPL 

thông qua công tác tuyên giáo.   

23. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Ủy viên  
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 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với chính quyền 

cùng cấp phổ biến các văn bản pháp luật thông qua công tác vận động quần chúng 

Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 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.  

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

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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. 

25. Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên  

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 

tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt 

Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

26. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên  

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

quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện phổ biến giáo dục pháp 

luật 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. 

27. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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. 

28. Bí thư Huyện Đoàn - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật 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 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. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các 

Chương trình, đề án PBGDPL cho đoàn viên thanh niên. 

29. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ và Nhân dân thông qua hoạt động tố tụng. 
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30. Chánh án Tòa án nhân dân huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân thông qua hoạt động xét xử; 

tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, để nâng cao ý 

thức pháp luật của công dân, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong 

Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

31. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự huyện - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ và Nhân dân thông qua hoạt động thi hành án dân sự. 

32. Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Cao Lộc - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ, Nhân dân và doanh nghiệp thông qua hoạt động thuế, phí, lệ phí. 

33. Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm - Ủy viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ và Nhân dân về công tác phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng. Khai thác 

và chế biến lâm sản.   

34. Chi cục Trưởng Chi cục thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc - Ủy 

viên  

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn 

vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho cán bộ và Nhân dân thông qua hoạt động thống kê.  

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 Chương trình, Đề án về PBGDPL được giao chủ trì, 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 chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc PBGDPL cho thành viên, hội 

viên của tổ chức mình; tham gia PBGDPL luật cho Nhân dân trên địa bàn. 
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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. 

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

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

đề xuất Chủ tịch Hội đồng hoặc Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) 

để xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận:          
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; 

- Thành viên HĐ PHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;   
- C, PCVP; 

- Lưu VT, TP.                                                                 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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