ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2037 /QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng
- Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, làm Thường trực;
- Ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Mời ông Lê Minh Đang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3. Ủy viên Hội đồng
- Ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh;
- Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Trần Tấn Hùng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ông Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
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- Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bà Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Bà Nguyễn Thị Màu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Trần Quốc Thẻo, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh;
- Ông Thái Hoàng Hinh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Hậu Giang;
- Ông Lư Văn Sĩ, Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải;
- Ông Bùi Trí Thức, Trưởng phòng Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính,
Báo Hậu Giang.
4. Mời tham gia Ủy viên Hội đồng
- Ông Lê Hoàng Vũ, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ông Phan Minh Chiến, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ông Võ Hoài Hận, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ông Dương Quốc Tuấn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ông Hồ Việt Thắng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Ông Huỳnh Văn Thảnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
- Bà Hoàng Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Ông Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Bà Trịnh Thị Kim Linh, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn
Lao động tỉnh;
- Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh;
- Ông Phan Văn Hùng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam;
- Ông Nguyễn Chí Tâm, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
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5. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng
- Ông Nguyễn Quốc Lai, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Theo dõi
thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;
- Bà Huỳnh Thị Diệu, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Theo dõi
thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 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, cụ thể:
1. Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của
cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
đồng thời, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật phù hợp
với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; nội dung
pháp luật trọng tâm cần phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và gắn với xây dựng,
thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính
ở địa phương; việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng
đặc thù.
2. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết
các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
3. Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
4. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động
các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
truyền thông về chính sách pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất,
phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng theo
chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp
và Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình triển khai
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
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Điều 3. Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực của Hội đồng; Hội đồng
được sử dụng con dấu, tài khoản và địa chỉ của Sở Tư pháp để giao dịch theo
đúng quy định. Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với
các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký hoặc sử dụng con dấu của Sở Tư pháp
đối với các văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ký theo đúng quy định.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm;
được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Tư pháp và huy động từ
các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 262/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang.
2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan
và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.H

CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

