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QUYIT DNH
V vic kin toàn Hi dng ph6i hy'p phô bi&i,
giáo dic pháp 1ut huyn Minh Long
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cü' Lut TO chrc chInh quyên dja phu'ong ngày 19/6/2015;
Can cii' Lut Phô biên, giáo diic pháp 1ut ngày 20/6/20 12;
Can cu Quyêt djnh so 27/2013/QD-TTg ngày 19/5/2013 cüa Thu tu'óng
Chinh phi quy dinh ye thành phân và nhim vi, quyen hn cüa Hi dOng phôi
hpp phô biên, giáo dic pháp 1ut;
Can ciii Quyêt djnh sO 42/201 7/QD-TTg ngày 20/9/2017 cfia Thñ tu'óng
ChInh phü ye sü'a dôi, bô sung rnt so diêu cüa Quyêt dnh so 27/2013/QDTTg ngày 19/5/2013 cña Thi tu'âng ChInh phñ;
Theo dê nghi. cüa TnrOng Phông Tu' pháp tai TO' trInh so 21/TTr-TP
ngày 19/3/2019,
QUYET D!NH:
Diu L Thành 1p Hi dng ph& hgp ph bin, giáo diic pháp 1ut
huyn Mirth Long (sau day gi tat là Hi dong) gôrn các thành viên sau day:
Chü tich:
1. Chü tch Uy ban nhân dan huyn.
Phó Chü tjch Thu'ô'ng trrc:
2. Tru'O'ng phOng Tu' pháp huyn.
Uy viên:
3. Phó Tru'O'ng Cong an huyn (D/c Lê Tun);
4. ChInh tij viên phó, kiêrn chü nhirn chInh trig - Ban Chi huy Quân sr
huyn (D/c Pharn Ng9c Nguyen);
5. Chánh Van phOng huyn;
6. Tru'O'ng PhOng Giáo d1ic và Dào tao huyn;
7. Tru'&ng PhOng Van hóa và Thông tin huyn;
8. Tru'O'ng PhOng Ni vi huyn;
9. Tru'âng Phông Lao dng - Thu'o'ng Binh và Xä hi huyn;
10. Tru'&ng PhOng Kinh t và Ha tang;
11. Tru'àng PhOng NOng nghip và Phát triên nOng thôn huyn;
12. Tru'Ong PhOng Tài nguyen và Môi truO'ng huyn;
13. Phó Tru'O'ng PhOng Y t huyn;

14. Phó Tru'O'ng Phông Tài chInh - K hoch huyn (D/c Lé Thj Tuyêt
Minh);
15. Tru'O'ng PhOng Dan tc huyn;
16. Cbánh Thanh ti-a buyn;
1 7. Tru'Oig Dài truyn tbanh phát 'ai truyn hInh buyn;
Mô'i lam Uy viên:
18. Tru'ô'ng Ban Tuyên giáo Huyn ày;
19. Chu tjch Uy ban Mt trn To quc Vit Narn huyn;
20. Chü tich Lien doàn lao dng huyn;
21. Chu tch Hi Ciru chin binki buyn;
22. Bi thu' Huyn Doàn Minh Long;
23. ChU tjch Hi Lien hip phu nü' huyn;
24. Chü tjcb Hi NOng dan huyn;
25. \Tiên tru'O'ng vin kiêm soát huyn;
26. Phó chánJa an Tôa an nhan dan huyn (D/c RO);
27. Chi C1IC tru'Oig cic Thi hành an dan sir huyn;
Diu 2. Co' cu, t chfrc dlla Hi dng, ch d lam vic Va con du
ella Hi dông
1. Ca cu, t chirc cüa Hi dng:
a) Chü tjch Hôi dng, Phó Chu tjch Thu'ô'ng tr1i'c Hi dng và các Uy
viên;
b) Ca quan thu'ô'ng trirc cüa Hi dng: Phông Tu' pbáp huyn;
2. Ch d lam vic cña Hi dông:
a) Hôi dng lam vic theo nguyen tc thâo 1un tp th, phát buy vai trô
cüa tii'ng thành viên Hi dông.
b) Các thành viên Hi dng lam vic theo ch d kiêrn nhim.
c) Hi dng hçp djnh k' 2 1n/nãm, hp t xuât theo yêu cu cüa Chü
tjch Hi dOng hoc theo kiên tôi thiCu ½ thành viên Hi dông.
3. Con du cüa Hi dng:
Chü tch, Phó Chà tcb thu'à'ng tnrc Hi dng sü' diing con d.0 cña Co.
quan no'i cong tác.
Diu 3. Nhim vu, quyn hn, trách nhim ella Rôi dng, Chü tich
Hi dông, Phó Chll tch Hi dông và Uy viên IIi dông
Hôi dng, Chü tjch Hi dng, Phó Chll tjch Hôi dng vâ TJy vien Hi
dOng có nhirn vii, quyên hn và trách nhim quy dnh ti Khoãn 2 Diêu 2;
ieu 3; khoãn 1,2 dieu 4; khoãn 2 diu 5 Quyêt djnh so 27/2013/QD-TTg
ngày 19 tháng 5 narn 2013 càa Thà tuó'ng ChInE phll quy dinh ye thânh phân
và nhiêrn vu, quyên hn dlla Hi dOng phOi hop phO biên, giáo diic pháp lut
(g9i tat là Quyêt djnh sO 27/2013/QD-TTg); và khoãn 3, 4 diêu 4; khoãn 1
Dieu 5 quyet djnh so 42/201 7/QD-TTg ngày 20/9/2017 cua Thu tu'ó'ng ChInh
phü ye sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa Quyet djnh so 27/2013/QD-TTg

ngày 19 tháng 5 nàrn 2013 cüa Thu tu'óng Chinh phü quy djnh ye thânh phân
va nhim v11, quyên hn cüa Hi dông phôi hgp phô biên, giáo dic pháp 1ut.
Diu 4. Trách nhim cüa Co' quan thu'ô'ng trrc
1. Lam du rni cho Hi dng trong vic thirc hin nhim vçi, quyn han
cüa Hi dông quy djnh tai Khoàii2 Diêu 2 Quyêt djnh so 27/2013/QD-TTg.
2. Chñ trI xay dung, trInh Chu tjch Hi dng ban hành quy chê hoat dng
cüa Hi dông, các chuong trinh, kê hoach hoat dng hang nãrn cüa Hi dông, kêt
1un và các van bàn khác cüa Hi dông; theo döi, tong hçp tmnh hInh triên khai các
van bàn.
3. Chun bj ni dung và diu kin can thit phçic vy. các phiên h9p cüa Hi
dOng.
4. Tong hpp, báo cao, thng kê v cong tác phi hçp thirc hin phô
biên, giáo diic pháp Iut; cung cap thông tin lien quan den hoat dng ciia Hi
dOng.
5. Giüp Hi dng thirc hin vic quán 1, sir di.ing kinh phi, ca sO' vt
chat, phu'ong tin lam vic cüa Hi dông (nêu có) theo quy dnh cua pháp
Iuât.
6. ThiC hin cac nhim vu khác du'gc Chu tjch, Phó Chu tjch Hi dng
giao.
Diêu 5. Hiêu Iu'c thi hành Va trách nhiêm thi hành
1. Quyt djnh nay Co hiu lirc thi hành k tix ngày k và thay th Quyt
djnh so 662/QD-UBND ngày 11/7/2018 cua Chu tch UBND huyn.
2. Chánh Van phOng huyên; TruOng PhOng Tu' pháp, Thu truOng CC Co.
quan, don v và Ca nhân CO lien quan ch!u trách nhim thi hành Quyêt djnh
nay./.
T\To'i nhân:
-Sô'Tu'pháp;
- Nhu Eiêu 1, Diéu 5;
- CT, PCT UBND huyn;
- PCVP;
- Luu: VT.
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