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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường 
 

 

ñy ban nh©n d©n phêng HÀ HUY TẬP 
 

 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 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định 

về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Xét đề nghị của Tư pháp – Hộ tịch và sau khi thống nhất với UBMTTQ và các 

đoàn thể, 

quyÕt ®Þnh: 
 

Điều 1. Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó chủ tịch UBND, Tổ trưởng; 

2. Bà: Dương Thị Huê, Công chức Tư pháp- hộ tịch, Tổ phó; 

3. Ông: Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng công an phường, thành viên; 

4. Ông: Trần Minh Học, Công chức địa chính- môi trường, thành viên; 

5. Ông: Trần Xuân Định, Chỉ huy trưởng quân sự, thành viên; 

6. Ông: Đinh Xuân Hoàn, Công chức văn hóa, thành viên; 

7. Bà: Ngô Thị Thắm, Công chức Văn phòng,thành viên. 

Kính mời các ông, bà có tên sau tham gia làm thành viên của Đội ngũ TTVPL 

phường: Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, 

Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên. 

Điều 2. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật có nhiệm vụ:  



 -Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật do cấp trên tổ chức; 

 - Làm tuyên truyền viên pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ dân phố, 

trường học có nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

 - Được cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật 

chuyên ngành cho tuyên truyền viên pháp luật; 

- Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật giữa các cơ quan, đoàn thể. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

46/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân phường về việc kiện toàn đội 

ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường. 

Giao văn phòng UBND phường, các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                                         CHỦ TỊCH 
- Phòng Tư pháp ; 

- TT Đảng ủy, TTHĐND; 

- Chủ tịch UBND phường; 

- Lưu VP, TP.  

                                                                                 

                                                                                     Nguyễn Văn Huyên 
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