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Kỳ Phong,  ngày 29 tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Phong 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 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 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;  

Theo đề nghị của cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 14 ông, bà (có danh sách kèm theo) là Tuyên truyền 

viên pháp luật xã Kỳ Phong. 

Điều 2. Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã chịu sự quản lý và phân công 

của Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật xã. Có quyền, nghĩa vụ và hoạt động theo Quy định tại Căn 

cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp 

Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật xã và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng Tư pháp;  

- Đảng uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- BCĐ phối hợp TT PBGDPL xã;  

- Các ông, bà là TTV PL của xã;  

- Lưu:VT.                                                                                        
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