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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp  
phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

 

 
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ 
 

 

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; 

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

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 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 1309/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố; 

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp thành phố - Cơ quan thường trực Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố,   

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tuyên Quang.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 06/3/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tuyên Quang. 
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Điều 3. Các Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố, Cơ quan Thường trực, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng, Thủ trưởng các 

phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như Điều 3 (Thực hiện);                                                                                 
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 
- Sở Tư pháp                                  (Báo  
- Thường trực Thành ủy                  cáo);                           
- Thường trực HĐND thành phố 
- Chủ tịch, các PCT  UBND thành phố; 
- Chánh, PCVP HĐND và UBND thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố (đăng tải); 
- Chuyên viên NC; 
- Lưu: VT.                                         

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Thị Toản 
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