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QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LAI CHÂU

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;
Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐPH ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng):
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật; chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền quyết định thành lập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và trước pháp luật về hoạt động
của Hội đồng.
b) 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 Thường trực Hội đồng.
c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ
cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, 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.
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d) Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng.
đ) Huy động chuyên gia, nhà khoa học, 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.
e) Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng
2.1. Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:
a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của 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;
b) 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 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cùng cấp;
c) 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;
d) 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;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
2.2. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng:
a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện nhiệm vụ do
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;
b) Phối hợp với Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng 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 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;
c) Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm
vụ trọng tâm về PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và công tác phối
hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện;
d) Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên
Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công
tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác PBGDPLtrong
ngành, lĩnh vực phụ trách; định kỳ báo cáo Hội đồng (06 tháng, hàng năm) và đề
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xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác PBGDPL thuộc
phạm vi quản lý;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
3. Nhiệm vụ quyền hạn của các Ủy viên
3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung:
a) 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.
b) Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm
vụ trọng tâm về PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và công tác phối
hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện.
c) Giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên
Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công
tác PBGDPLthuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác PBGDPLtrong
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 PBGDPL thuộc
phạm vi quản lý.
3.2. Nhiệm vụ cụ thể:
Ngoài các nhiệm vụ chung quy định tại Mục 3.1 của Điều này, các Ủy viên
Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chủ
trì trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các hoạt động văn
hoá, thể thao, du lịch; phối hợp thực hiện việc PBGDPL đến nhân dân thông qua
các hoạt động văn hoá và thiết chế văn hoá ở cơ sở.
b) Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL về các văn bản quy phạm pháp luật của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan.
Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công
tác của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
c) Lãnh đạo Sở Tài chính - Ủy viên:
Chủ trì trong việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực
tài chính ngân sách trên địa bàn.
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Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động
của Hội đồng PBGDPL; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí PBGDPL
hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
d) Lãnh đạo Công an tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong lực lượng Công an, các đối tượng đặc thù
do lực lượng Công an quản lý; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật về an ninh,
trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mua bán người.
đ) Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên:
Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến văn bản
pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư
luận xã hội qua mạng lưới thông tin cơ sở, các phương tiện thông tin, truyền
thông, báo chí, các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm, bài viết
tuyên truyền PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác PBGDPL.
Chỉ đạo, định hướng công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân trên hệ
thống truyền thanh- truyền hình cấp huyện và loa truyền thanh ở cơ sở.
e) Lãnh đạo Thanh tra tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng, chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành
như: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham
nhũng, Luật Tiếp công dân; các quy định về tổ chức và hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân ...
f) Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quy
hoạch, kế hoạch và đầu tư; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành
về doanh nghiệp; đấu thầu; quy hoạch; đầu tư (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch ...)
g) Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Ủy viên:
Tổ chức phổ biến trên sóng phát thanh và truyền hình các nội dung pháp
luật theo chuyên đề; thông tin phản ánh tình hình thi hành pháp luật ở địa
phương; giới thiệu văn bản pháp luật mới…
h) Lãnh đạo Sở Nội vụ - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước,
quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cho Hội đồng
trong công tác thi đua khen thưởng.
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i) Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh; chủ trì phổ biến các văn bản thuộc lĩnh
vực quốc phòng.
k) Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp công tác vận động
quần chúng cho đồng bào dân tộc nơi các đồn biên phòng đóng quân, đặc biệt là
Nhân dân các xã biên giới.
l) Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc và các chính sách dân tộc cho
Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số.
m) Lãnh đạo Sở Tư pháp - Ủy viên:
Giúp cơ quan Thường trực Hội đồng chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế
hoạch, báo cáo; điều hành hoạt động của Tổ Thư ký và chịu trách nhiệm trước
Phó Chủ tịch thường trực về hoạt động của Tổ Thư ký.
n) Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên:
Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường; chỉ đạo,
hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp PBGDPL và
triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; biên soạn, phát
hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường;
gắn công tác PBGDPL với các hoạt động ngoại khóa. Triển khai công tác
PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
o) Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Ủy viên:
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp
với chính quyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các công tác
vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến
công tác mặt trận.
p) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh PBGDPL cho đoàn viên và người lao động; chủ
trì phối hợp phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của
người lao động cho tổ chức, cá nhân.
q) Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên:

6

Chỉ đạo công tác PBGDPL cho hội viên Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở; chủ
trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ;
giáo dục ý thức pháp luật của phụ nữ thông qua công tác vận động.
r) Lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên:
Chỉ đạo công tác PBGDPL trong thanh thiếu niên; phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến
thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh; giáo dục ý thức pháp luật trong tổ chức
đoàn, đội, hội thông qua các hoạt động của đoàn, đội, hội.
s) Các đồng chí Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL khác:
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành hoặc theo nhiệm vụ được
phân công chỉ đạo hoặc tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;
tăng cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong công tác tuyên truyền,
PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên
của cơ quan, tổ chức mình và tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân phù hợp với
điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.
Điều 2. Các thành viên Hội đồng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được
phân công về Cơ quan thường trực của Hội đồng theo Quy chế hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
15/QĐ-HĐPH ngày 09/9/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về phân công
nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
Điều 4. Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U1, U2;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Th3.
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