
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng 2 năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm 
hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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;  

Thực hiện Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc 

thi), gồm các ông có tên sau đây: 

1. Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp: Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Văn Ban - Phó giám đốc Sở Tư pháp: Phó Trưởng ban 
Thường trực; 

3. Ông Phan Thành Bá - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Phó Trưởng ban;  

4. Ông Lê Bá Thành - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 
Thành viên; 

5. Ông Mai Khắc Phượng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: 
Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chánh văn phòng Ban an toàn giao 
thông tỉnh: Thành viên. 

Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi gồm các ông, 
bà có tên sau: 

1. Ông Vũ Thế Anh - Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Sở Tư pháp: Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Duy Dũng - Phó trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục 
pháp luật - Sở Tư pháp: Tổ phó; 

3. Bà Ngô Thị Trang - Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành 
pháp luật - Sở Tư pháp: Thành viên; 
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4. Bà Lê Thị Thu - Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp - 
Sở Tư pháp: Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Oanh - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 
luật - Sở Tư pháp: Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Rơn - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật  
- Sở Tư pháp - Thành viên; 

7. Bà Đặng Thị Hương - Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư 
pháp - Sở Tư pháp: Thành viên. 

Điều 3. Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ:  

1. Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi từ giai đoạn chuẩn bị đến khi tổng 

kết cuộc thi. 

2. Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo. 

3. Ban hành Thể lệ cuộc thi, các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi. Tổ 
chức các hình thức truyền thông rộng rãi về Cuộc thi. 

4. Tổ chức tiếp nhận bài dự thi; ban hành Quy chế chấm thi, đáp án đảm 
bảo khách quan, trung thực theo Thể lệ cuộc thi. 

5. Xét kết quả, tổng kết và trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể đoạt giải. 

6. Báo cáo UBND tỉnh về quá trình tổ chức cuộc thi và kết quả tổ chức 
cuộc thi, phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm giúp 
Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3. 

Điều 5. Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc 
thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm 

vụ nêu tại Quyết định này. 

Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi sử dụng con dấu 

đơn vị mình công tác trong các hoạt động của Ban Tổ chức cuộc thi. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc các doanh 
nghiệp nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- Bộ Tư pháp; 
- TT. Tỉnh ủy; (B/c) 
- UBND tỉnh: U1 (B/c); 
- Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, Th3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Tống Thanh Hải 
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