
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày      tháng     năm 2022 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội 

nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động  

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Hướng dẫn số 261/HD-BCĐ ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban 

chỉ đạo Đề án 1371 về thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội 

nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 trong LLVT Quân khu; 

Căn cứ Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội 

nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”; 

Theo đề nghị của Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân 

đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” huyện Phong Thổ (gọi tắc 

là Ban chỉ đạo Đề án 1371) gồm các thành viên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 

1. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định của Trưởng 

Ban Chỉ đạo Đề án 1371. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban 

Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 1371 và các thành viên: 
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1. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

1371 trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nội dung tại Kế hoạch số 

266/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. 

3. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án, tổ chức sơ kết, tổng 

kết đánh giá việc thực hiện Đề án; kiến nghị xây dựng chính sách hoặc đề ra các 

giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của Đề án. 

4. Xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án theo quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng. 

5. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định. 

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 

1. Làm đầu mối tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo triển 

khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 

29/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. 

2. Chủ trì tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, kết 

luận và các văn bản khác của Ban Chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo 

tình hình triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo.  

3. Tham mưu đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, phân công các đơn vị chức năng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo.  

4. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc (nếu có) của Ban 

Chỉ đạo theo quy định của pháp luật.  

5. Quyết định việc thành lập, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 1371.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo Thường trực giao.  

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án. Giao Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 chủ trì phối hợp với 

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện lập dự toán trình UBND huyện xem xét bổ 

sung hàng năm theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án và các 

thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 1371 

sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các 



 3  

thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371 đồng sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức 

nơi mình công tác. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 7; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện: U; 

- Lưu: VT, C1. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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DANH SÁCH 

Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371 huyện Phong Thổ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2022 của Chủ 

tịch UBND huyện Phong Thổ 

 

01. Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách VH-XH)  - Trưởng Ban Chỉ đạo 

02. Đ/c Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó trưởng ban 

thường trực 

03. Đ/c Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Thành viên 

04. Đ/c Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Thành viên 

05. Đ/c Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHQS 

huyện 

- Thành viên 

06. Đ/c Trưởng Phòng Tư pháp huyện  - Thành viên 

07. Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện - Thành viên 

08. Đ/c Giám đốc Trung tâm VH,TT&TT huyện - Thành viên 

09. Đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Thành viên 

Mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau đây tham gia 

 thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371 

01. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên 

02. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy - Thành viên 

03. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện - Thành viên 

04. Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn - Thành viên 

05. Đại diện lãnh đạo Công an huyện - Thành viên 

06. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện - Thành viên 

07. Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện - Thành viên 

08. Đ/c Lãnh đạo 06 Đồn Biên phòng trên địa bàn 

huyện 

- Thành viên 

09. Chính trị viên các xã, thị trấn (Bí thư Đảng ủy cấp 

xã) 

- Thành viên 
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