
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bảo Yên, ngày       tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

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 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 79/TTr-PTP  

ngày 06/4/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện đối với các ông, bà có tên 

sau: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Báo cáo viên pháp luật huyện hoạt động theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật và 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. 

Nhiệm vụ của báo cáo viên pháp luật do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý trực 

tiếp phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Trưởng phòng Tư 

pháp; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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