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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức  

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn  

tỉnh Bình Thuận năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BÌNH THUẬN 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-HĐPH ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 1890/KH-HĐPH ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Công văn số 1049/STP-NV1 ngày 04 tháng 

7 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phó Trưởng ban; 
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3. Ông Trần Nguyên Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên; 

4. Ông Dương Tự, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên; 

5. Ông Võ Duy Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Thành viên; 

6. Ông Huỳnh Ngoc̣ Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên. 

Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp - Tổ 

trưởng; 

2. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Phòng Phát triển ứng dụng - Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ phó; 

3. Bà Dương Thị Trúc Linh, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp 

- Thành viên; 

4. Ông Phạm Anh Dân, Viên chức Phòng Phát triển ứng dụng - Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên; 

5. Ông Lương Thành Danh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Tư pháp - Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Cuộc thi. 

1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi: 

a) Ban hành Thể lệ Cuộc thi, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan 

đến Cuộc thi. 

b) Tổ chức thông tin, truyền thông sâu rộng về Cuộc thi; phát động hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi. 

c) Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi. 

d) Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trực tiếp 

chỉ đạo, hướng dâñ, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai Cuộc thi; tổ chức tổng 

kết trao thưởng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp; sử dụng kết quả đạt được của 

Cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tham mưu, giúp 

Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc 

thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm 
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vụ nêu tại Điều 3 Quyết định này. Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu 

của Sở Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cơ 

quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tic̣h, các Phó CT.UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

và các  tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, - Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTC, NCKSTTHC.Hữu 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Văn Đăng 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-07-15T08:50:42+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Phan Văn Đăng<dangpv@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-07-15T08:51:13+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




