
     UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SẦM SƠN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

     Số:        /QĐ-UBND                             Sầm Sơn, ngày      tháng      năm 2021              

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp  

phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Sầm Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
  

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

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QQĐ-TTg ngày 20/9/2017 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/TTg ngày 19/5/2013 của Thủ 

tướng chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, 

Căn cứ vào Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc phân công công tác của Chủ tịch, các phó 

Chủ tịch và ủy viên UBND thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố 

Sầm Sơn (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có cơ cấu, tổ chức như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông  Nguyễn Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND thành 

phố. 

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng 

phòng Tư pháp thành phố. 

c) Các Uỷ viên Hội đồng gồm:  

- Ông Vũ Đình Thịnh, Trưởng phòng LĐTB&XH;  

- Ông Trần Phan Vũ, Trưởng phòng Nội vụ;           
- Ông Mai Lương Ngọc, Chánh Thanh tra thành phố; 
 

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chánh Văn Phòng HĐND&UBND;  

- Ông Văn Đình Vân, Trưởng phòng QLĐT;   

- Ông Cao Văn Tâm, Giám đốc TT văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch;   

- Ông Lê Huy Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD; 

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Phòng TN&MT; 
- Ông Phạm Xuân Trưởng, Trưởng phòng GD&ĐT; 

- Ông Lê Văn Khôi, Chính trị viên BCHQS thành phố; 

- Ông Vũ Đình Chinh, Trưởng phòng Kinh tế;       
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- Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin;      

- Ông Vũ Tiến Giang, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Mai Đình Trường, Phó Trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Lê Nguyên Sáng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP; 

* Thư ký Hội đồng:  

- Bà Ngô Thị Vân, Công chức biệt phái Phòng Tư pháp; 

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Thanh tra thành phố; 

* Mời lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau đây làm uỷ viên hội đồng: 

- Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Bà Vũ Thị Suất, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; 

- Ông Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn 

- Ông Trịnh Tứ Chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố;   

- Bà Đào Thị Lý, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; 

- Ông Phạm Gia Ất, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;  

- Bà  Vũ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố;  

- Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Thành đoàn;  

- Ông Cao Thiện Tâm, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố; 

- Ông Trần Văn Việt, Phó Viện trưởng VKSND thành phố; 

- Bà Ngô Thị Hà, Chánh Án Tòa án nhân dân thành phố; 

- Ông Hoàng Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Sầm Sơn; 

- Ông Đặng Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố. 

             2. Phòng Tư pháp  thành phố là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sầm Sơn.  

Điều 2. Chế độ làm việc của Hội đồng  

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò 

của từng thành viên Hội đồng. 

2. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

3. Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm, họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ 

tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu ½  thành viên Hội đồng. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch 

Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng 

Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng có nhiệm 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 2, Điều 3, khoản 1, 

khoản 2, Điều 4 và khoản 2 Điều 5, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 5 năm 2013 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, và khoản 3, 

khoản 4 Điều 1, Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 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. 

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Hội đồng 

1. Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg. 
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2. Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, 

kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng,tham mưu ban hành các văn bản 

khác của Hội đồng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các văn bản này. 

3. Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của 

Hội đồng. 

4. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phối hợp thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng. 

5. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở 

vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.  

         Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội động phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán 

chi thường xuyên của cơ quan và sử dụng theo Quy định tài chính hiện hành.         

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định 

số: 3654/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành 

phố Sầm Sơn về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.  

          Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 6 Quyết định; 

- Sở Tư pháp (để báo cáo);                                                                                    
- TT Thành uỷ, HĐND - UBND (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TP 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú  
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