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QUYẾT ĐỊNH  

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Trung ương; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội như sau: 

1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

2. Phó Chủ tịch thường trực: Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

3. Phó Chủ tịch: Ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ. 

4. Ủy viên: 

- Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; 

- Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

- Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương; 
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- Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; 

- Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm; 

- Bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

- Ông Võ Vĩnh Nam, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em; 

- Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công; 

- Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; 

- Ông Trịnh Duy Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới;  

- Ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Phó Chánh Thanh tra Bộ; 

- Ông Tô Đức, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; 

- Ông Lưu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; 

- Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Trung ương và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ trì phối hợp với các đơn vị 

thuộc Bộ lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng 

năm trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật về lao động, người có công và xã hội; kiểm tra công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

3. Định kỳ sáu tháng và một năm xây dựng báo cáo về kết quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

4. Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và Quy chế tổ 

chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung 

ương, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhằm duy trì các 

hoạt động của Hội đồng theo Quy chế. 

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên 

quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; xây 

dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, biên tập viên, phóng viên pháp luật để 

giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. 

6. Tham mưu giúp Bộ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành 

lang pháp lý cho hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 
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7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

8. Định kỳ thống kê, sơ kết, tổng kết, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu 

báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 

hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất khen thưởng. 

Điều 3. Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có: 

1. Bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Tổ trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Thành viên. 

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Điều 2 của Quyết định này và các nhiệm vụ khác theo sự phân công 

của Hội đồng. 

Điều 4. Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí hoạt động của 

Hội đồng được bố trí từ dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, căn cứ vào hướng 

dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Hội đồng. 

Điều 5. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

424/QĐ-LĐTBXH ngày 14/4/2014 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 7; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các thành viên Hội đồng; 

- Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ PC. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 
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