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1W BAN NHAN DAN
THANH PHO nA NANG
S& 32H /QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - IInh phüc
DàN&ig, ngày IA tháng /0 nám 2021

QUYET BJNH
Vê vic kin toàn Hi d1ng Phi hçyp ph bin, giáo dic pháp 1ut
thành phô Ba Nãng
CHU TICIT 1W BAN NHAN DAN TIEIANH PHO BA NANG
can cá Luát To' chtc chmnh quyn dja phu'ang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
can ct' Luç2t tha dOi, M sung m5t sO' dku cia Lu2t TO' ch&c ChInh pht và
Luát TO' chzc chInh quyn dja phuang ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can c& Luát PM bié'n, giáo ducpháp lut ngày 20 tháng 6 nám 2012;
Can cü Quye't djnh so' 21/2021/QD.TTg ngày 21 tháng 6 nám 2021 cza Thi
tithng C'hInh phz quy ã7nh ye thành phdn và nhim vy, quyén hgn cia Hi dOn
hop pM biln, giáo dyc pháp 1u4t,
can ci QuyO't djnh sO' 4980/QD- UBND ngày 02 tháng 7 nám 2010 cia Ch
tjch LJy ban nhán dan thành pM Dà Nng ban hành Quy cM
thành lap, tO chic
và hoat dOng cia các tO' chic phO'i hop lien ngành thuóc tMrn quyn quyêt djnh
cüa ChÜ tich Uy ban nhdn dan thành phO'Dà Nng;
Theo d nghf cza SO' Tu'pháp tgi Cong van sO' 2679/STP-PB-QLX1TDTHPL
ngây 17 tháng 9 nám 2021 và d nghi cüa SO' Ni vy tgi TO' trInh sO' Z9Z/TTr.
SAVngày thángifO nám 2021.
QUYETDINJJ:
B1u 1. Kin toàn Hôi ctng PMi hop ph bin, giáo diic pháp 1ut thành ph&
Ba Nng (sau day vit tt à Hi dng) nlnr sau:
1. Chü tjch Hi dng: Ba Ngô Thi Kim Yn, Phó Chü tjch
Uy ban nhân dan
thành ph Ba Nng.
2. Phó Chü tjch Thu'?mg tru'c Hôi dng: Giám dôc Sr Tu pháp.
3. Phó Chi'i tjch Hi dng:
- Phó Giãmdc STuphap.
- Phó Chánh VAn phông Uy ban nhAn dan thành ph Ba Nng
- Mi Phó Chü tich IJy ban Mat trãn T qu& Vit Nam thành pM Ba Nng.
4.Uy vién Hi dng:
a) Bi din lAnh do các co quan, dun vj sau day lam Uy viên:
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- Sô Tài chmnh.
-SàGiáodicvàDàoto.
-SiNivi.
- Sâ K hoach và D.0 tix.
- SVänhóavàThêthao.
- SiDu1ch.
- S& Giao thông V.n tâi.
- S& Tài nguyen và Môi tnr6ng.
- Si Lao dng - Thirnng binh và Xä hi.
- S Thông tin và Truyên thông.
- Si Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- S& Cong Thuang.
- S1Khoah9cvàCôngngh.

- Sà Xây dirng.
- S& Ngoi vii.
- Thanh tra thành pM Dà Nng.
- Cong an thành pM Dà Nng.
- B Chi buy Quân sir thành pM Dà Nàng.
- B Chi huy B di biên phông thành pM Dà Nng.
- EDài.Phát thanh - Truyn hInh Dà Nng.
-BáoDàNng.
b) Mi di din länh do các co' quan, t chüc sau day lam Uy viên:
- Ban Ni chIrth Thành üy Dà Nng.
- Ban Tuyên giáo Thành üy Eà Nng.
- Ban Dan 4n Thành ñy Dà Nng.
- Tea an nhân dan thành pM Dà Nng.
-'Vin Kim sat nhân dan thành pM Dà Nng.
- HOi Ciru chin binh thành pM Dà Nng.
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- Lien doàn Lao dng thành ph Ba Nng.
- Hi Nông dan thành ph Ba Nng.
- HOi Lien hip Phii nQ thành pM Ba Nng.
- Doàn Thanh nién COng san H Chi Minh thành pM Ba Nàng.
- Hi Li4t gia thàrth pM Ba Ning.
- Boàn Lut six thành pM Ba Ning.
Diu 2. Nhim vi cüa Hi cMng
1. Tix vk, ct xut vâi ChCi tich Uy ban nhân dan thành phé Ba Nng ban
hành các d an, chucing trmnh, k hoach pMi hop pM bin, giáo diic pháp 1*.
2. Hró'ng din Hôi dng PMi hop pM bin, giáo diic pháp 1ut qun, huyn t
chirc Ngày Pháp 1ut nuâc Cong hôa xâ hi chi'i nghia Vit Nam và triên khai
hin nhim vi pM bin, giáo diic pháp 1u.t trên dja bàn trén ca sâ huâng dn
Hi dng Phôi hop pM bin, giáo diic pháp 1ut Trung hang.
3. Tham muu Chü tjch Uy ban nhân dan thành pM Ba Nng cüng cô, I
toàn di ngt lam cong tác pM bin, giáo diic pháp lut; don dc, kiêm tra, sa
tng k& cong tác pM bin, giáo diic pháp 1ut và thc hin chInh sách M trcil
vó'i t chirc, doanh nghiêp, Ca nhân tham gia th1rc hin pM bin, giáo dic phãp 1ut
hoc h trç kinh phi, Ca s vt ch&t, phixcmg tin cho hot dng pM bin, giáo diic
pháp 1ut trên dja bàn thành pM.
4. D nghi các ca quan có dai diên lành do tham gia thành viên Hi dông,
Hi dng Phôi hop pM bin, giáo diic pháp 1u.t qun, huyn va cac ca quan, to
chirc lien quan trên dja bàn thành pM cung cp thông tin v cac vn d lien quan
den vic thirc hin pM bin, giáo diic pháp 1ut.
5. Djnh k 6 tháng, hang 11am hoc dot xut khi có yeu cu báo cáo Hi dng
Ph& hop pM bin, giáo duc pháp luât Trung ixorng và Chü tjch Üy ban nhân dan
thành phô v cong tác pM bin, gião diic pháp lu.t trên da bàn thành phô.
6. Hi dông thrc hin các nhiêm vu theo quy djnh tti khoán 2 Biêu 2 Quyêt
djnh s 21/2021/QD-TTg ngày 21 tháng 6 nàm 2021 cüa Thu tuâng ChInh phü
quy djnh v thành phn và nhiêrn vii, quyn hn cüa HOi dng Phôi hop phô biên,
giáo diic phápkiat.
Diêu 3. the dci lam vic, co quan thu'b'ng triyc cüa Hi dng
1. Hi dng có Quy cM hot dng do cci quan thu&ng trrc cüa Hi dng
tham mmi, trinh Chü tjch Hi dng ban hành.
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2. Hi dng hoat dng theo chê do hem nhiêrn. Chü tch Hi dông, Phó Chü
tch Hi dng và các Uy viên Hôi dng thuc hin nhim vi, quyn han theo quy
djnh ti Quyt djnh s 21/2021/QD-TTg ngày 21 tháng 6 näm 2021 cüa Thu
tuóng ChInh phU quy dnh v thành phn và nhim via, quyn han cüa Hi dông
Ph6i hçip ph bin, giáo diic pháp 1ut
3. SO' Tu pháp lam ca quan thuè'ng trçrc ciia Hi dng, có trách nhim bào
dam diu kin lam vic và trInh Chü tjch Hi dng ban hành Danh sách thành
viên cii th cüa HOi dng.
Các ca quail, t chirc, dan vi có ten tai Diu 1 gui van ban cir nguôi tham
gia Hi dng dn SO' Tu pháp.
4. Chü tjch Hi dng dirge sir dung con du cüa Uy ban nhân dan thành ph
Dà Nng; các Phó ChU tich Hôi dng dirge sU' dung con du cüa ca quan, to chüc
non cong tác d diu hành hoat dng ciia Hi dng.
5. Kinh phi hoat dng cüa Hi dng do ngân sách Nhà nuâc bâo dam theo
quy djnh.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiêu lixc thi hành k ti'r ngày k và thay th Quyêt
djnh s 1280/QD-UBND ngày 09 tháng 3 näm 2016 cüa Chñ tjch Uy ban nhân
dan thành pM Dà Nang v vic kiên toàn Hi dng PMi hgp pM bin, giáo dc
pháp 1ut thànli pM Dà Nng.
Chü tjch Uy ban nhân dan các qun, huyn c.n cir Quyt djnh s
21/2021/QD-TTg ngày 21 tháng 6 nàm 2021 cüa Thu tuO'ng ChInh phU quy djnh
v thành phn và nhim v1t, quyn han cüa Hi dng pMi hqp pM bin, giáo dic
pháp lut d quy& dnh kin toàn Hi dng pMi hgp pM bin, giáo diic pháp 14t
các q4n, huyn theo quy djnh.
Diu 5. Chánh VAn phOng Uy ban nhân dan thành pM Dà N.ng, Giám dc
các SO': Tu pháp, Tài chInh, Nôi vu; Chü tich Uy ban nhân dan các q4n, huyn;
thu tnrO'ng các con quan, t ëhiic, don vj có ten tai Diu 1. và Hi dng chjü trách
nhim thi hành Quyt dtnh nay.!.
Noi n/ian:
-NhuDiêu5;
- BO Tu pháp (cte báo cáo);
- lID PHPBGDPL Trung uung (d báo cáo);
- Thuông trirc Thành ty (dê báo cáo);
- Thuông trtic HDNI) thành phô (de báo cáo);
- Cng thông tin din ti'r thành ph;
- Luu: VT, SNV, STP.
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