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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 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 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 

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

Theo đề nghị của Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gồm 47 ông, bà có tên 

trong Danh sách Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các quy định 

khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh sau: Quyết định số 1500/QĐ-

UBND ngày 30/9/2016 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hà Nam; 

Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc công nhận và miễn 

nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 

26/01/2018 về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 

Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 về việc công nhận và miễn 

nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 

08/5/2019 về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong Danh 

sách Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Như Điều 4; 

- VPUB: CPVP, NC;  

- Lưu: VT, NC(H) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Đinh Thị Lụa 
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