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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 Hữu Lũng 
  

Căn cứ Quyết định số 5755/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện Hữu Lũng; Quyết định số 537/QĐ-HĐPH ngày 
11/02/2022 của Chủ tịch 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 Hữu Lũng.   

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. Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch 
Hội đồng 

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

cho Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 
nhiệm vụ đã giao và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng. 

2. Đồng chí Triệu Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Tư  pháp - Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng 

 Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 

của Hội đồng; xây dựng dự thảo kế hoạch, báo cáo và chuẩn bị nội dung các 
cuộc họp của Hội đồng; phụ trách cơ quan thường trực của Hội đồng, hằng năm 

lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Hội đồng, Ban thư ký của Hội đồng.  

Trực tiếp Chỉ đạo Thư ký của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được quy 
định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.  

3.  Trưởng phòng Nội vụ huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, chủ trì, hướng dẫn, 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 

cải cách hành chính; đưa nội dung pháp luật vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức. 
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 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn 
về nội dung Luật Thanh niên theo Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 29/12/2020 

của UBND huyện. Tham mưu cho Hội đồng về công tác thi đua khen thưởng về 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực thi đua, khen thưởng.  

4.  Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành Tài chính; 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 thuế, phí, lệ phí, 

quản lý và sử dụng tài sản công; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của 

tỉnh; phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. 

Phối hợp với PhòngTư pháp - Cơ quan thường trực trong việc bố trí kinh 

phí phục vụ hoạt động của Hội đồng và kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trên 
địa bàn huyện. 

Hướng dẫn thực hiện chế độ chi kinh phí cho công tác PBGDPL; hòa giải ở 
cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Ủy viên Hội đồng 

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 trên địa bàn huyện; 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; 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 đến cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa bàn huyện.  

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

PHPBGDPLhuyện, triển khai các hoạt động của Hội đồng và thực hiện Đề án 
“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2019-2021”. 

6. Phó Trưởng Phòng Tư pháp  huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành Tư pháp; chủ trì, 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 và bổ trợ tư pháp; các văn bản 
quy định về cơ chế chính sách của tỉnh. 

7. Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc - Ủy viên 
Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành Lao  động - 
Thương binh, xã hội và Dân tộc, tham gia PBGDPL cho Nhân dân và người lao 

động trong các doanh nghiệp, cho đồng bào dân tộc thiểu số …; chủ trì phối hợp 
với các cơ quan liên quan triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
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trong lĩnh vực lao động, việc làm, chế độ, chính sách của đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng dân tộc dân tộc, người có công và bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; bảo vệ 

và chăm sóc trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực 
hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, 
người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" và đồng bào dân tộc 

trên địa bàn huyện; 

Chủ trì tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp vận động 
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; riển khai chương trình, đề án PBGDPL 
cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

8. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành Giáo dục; 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 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường" 
trên địa bàn huyện. 

9. Trưởng phòng Văn hóa  và Thông tin huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành; chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực ngành quản lý cho công chức, viên chức, người lao động của ngành 
và Nhân dân; chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

10. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong  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 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 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. 

11. Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong lĩnh vực Giao thông Vận tải, 
Xây dựng, Công Thương và khoa học và công nghệ. 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, giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường sắt; trật 

tự an toàn giao thông; chú trọng đến các văn bản pháp luật liên quan Luật Quy 
hoạch, Luật Xây dựng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây 
dựng cho cán bộ và Nhân dân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 
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tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 
như các quy định về phát triển khu, cụm, công nghiệp trên địa bàn huyện; 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. 

12. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện - Ủy viên 

Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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 và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên 
tai, thú y…. 

13. Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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 khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 

14. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện - 
Ủy viên Hội đồng 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, thông tin 
lưu động, băng rôn, áp phích… 

15.  Phó Trưởng Công an huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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 anh toàn xã hội trên địa bàn 

huyện. Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trại tạm giam, nhà 
tạm giữ.  

Chủ trì triển khai thực hiện các Đề án, chương trình tuyên truyền, phố 
biến pháp luật về phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.  

16. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành trong các đơn vị quân 
đội, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 
thuộc lĩnh vực quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. 

17. Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Ủy viên 
Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
các cấp; chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với chính quyền phổ 

biến các văn bản pháp luật thông qua công tác vận động quần chúng Nhân dân 
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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.  

18. Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, chủ trì, hướng dẫn phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân thông qua hoạt động xét xử, 
xét xử lữu động… Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. 

19. Phó viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện - Ủy viên Hội 

đồng 

Chỉ đạo, 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. 

20. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành; chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua 

công tác tuyên giáo.   

21. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy viên hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong ngành; chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan chức năng tuyên truyền, PBGDPL, vận động quần chúng Nhân dân 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông 

qua công tác dân vận.   

22.  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp của cơ quan đơn vị PBGDPL 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. 

23. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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. 

24. Phó Bí thư Huyện Đoàn - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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 trên địa bàn huyện. 
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25. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ủy viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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. 

26. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên Hội đồng 

 Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 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 tỉnh. 

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. 

27. Phó Chi cục Trưởng Thi hành án dân sự  huyện - Ủy viên Hội 

đồng 

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 trên địa bàn 
huyện. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành và Kế hoạch 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 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 tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ 
quan, tổ chức mà thành viên Hội đồng đang công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển 
khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc PBGDPL  

cho cán bộ, công chức, thành viên, hội viên của tổ chức mình; tham gia 
PBGDPL luật cho Nhân dân. 

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 phổ biến, giáo dục pháp luật 

chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ 
chức mình. 
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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 huyện) để xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận:          
- Sở Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ và các TCCT-XH huyện; 
- Thành viên HĐ PHPBGDPL huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, huyện; 
- Các ĐV trực thuộc tỉnh, TW đóng trên địa bàn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PCVP UBNDhuyện;   
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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