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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Đà Nẵng, ngày  05  tháng  3   năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 219/STP-PB&TDTHPL 
ngày 19 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên sau đây:
1. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng;
Các thành viên: gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành sau đây: 
3. Sở Nội vụ;
4. Sở Tài chính;
5. Sở Giáo dục và Đào tạo;
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư;
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
8. Sở Giao thông vận tải;
9. Sở Tài nguyên và Môi trường;
10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
11. Sở Thông tin và Truyền thông;
12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
13. Sở Công Thương;
14. Sở Khoa học và Công nghệ;



15. Sở Y tế;
16. Sở Xây dựng;
17. Thanh tra thành phố;
18. Công an thành phố;
19. Liên đoàn lao động thành phố;
20. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố;
21. Hội Nông dân thành phố;
22. Thành Đoàn Đà Nẵng;
23. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố;
24. Báo Đà Nẵng;
25. Bảo hiểm xã hội thành phố;
26. Hội Luật gia thành phố.
Mời lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia Hội đồng:
27. Tòa án nhân dân thành phố;
28. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
29. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
30. Ban Tuyên giáo Thành ủy;
31. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
32. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố.
Các cơ quan thành viên Hội đồng có trách nhiệm cử một lãnh đạo và đăng ký 

họ, tên về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng phân công 
nhiệm vụ công tác.

Điều 2. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có nhiệm vụ: 
1. Tư vấn, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố ban hành các đề án, chương 

trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
2. Hướng dẫn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện 

tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hàng 
năm) và triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trên 
cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ;

3. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; 



4. Đề nghị các cơ quan thành viên, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố cung cấp 
thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND thành phố giao.
Điều 3. Sở Tư pháp là Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố. Tổ thư ký giúp việc cho Thường trực Hội đồng là Phòng 
Phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp 
và do Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp chỉ đạo, phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết 
định trước đây về việc thành lập, bổ sung thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có 
liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                                                                      CHỦ TỊCH                                       
                                                                                                          

                                                                            Văn Hữu Chiến

                                                                             


