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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến,  

giáo dục pháp luật thị xã Đông Hòa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

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 năm 2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 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 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 

19/5/2013 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; 

Thực hiện Công văn số 6089/UBND-NC ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của UBND thị xã Đông Hòa; 

Trên cơ sở Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã 

Đông Hòa về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã 

Đông Hòa;  

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp thị xã tại Tờ trình số 26/TTr-TP ngày 

30/3/2021 và Trưởng phòng Nội vụ thị xã tại Tờ trình số 48/TTr-NV ngày 

02/4/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thị xã Đông Hòa, như sau: 

1. Mời bà Huỳnh Thị Hiền Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm 

thành viên thay ông Trần Minh Tiền, đã chuyển công tác; 

2. Mời bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã làm thành viên thay ông Nguyễn Văn Bưởi, đã chuyển công tác. 

 



Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Tư pháp thị xã, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Thị uỷ (Để biết); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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