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tháng 8 nám 2021

THÔNG BAO
V/v Phân cong nhim viii các thành viên Ban Pháp ch
Hçn dong nhan dan huyçn khoa XX, nhiçm ky 2021-2026
Can cir Lust To chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lut Sra
di b sung mt s diu cüa Lut T chirc ChInh phü và Lut T chirc chinh
quyn dja phuo'ng ngày 22/11/20 19; Lust Hot dng giám sat càa Quc hi và
Hi dng nhân dan 20/11/20 15;
Can ci'r Quyt djnh s 53/QD-HDND ngày 4/8/202 1 cüa Ban Pháp ch
HDND huyn v vic ban hành Quy ch lam vic cia Ban Pháp ch HDND
huyn Kim San khóa XX, nhim k' 202 1-2026;
Ban Pháp ch HDND huyn thông báo v vic phân cong nhim viii các
thành viên Ban Pháp ch HDND huyn Kim San khóa XX, nhim kS' 202 1-2026
nhu sau:
1. Ong Vu Van Chin, Uy viên Ban Thu'ông v1J Huyn üy, Chü nhim
Uy ban Kim tra Huyn üy: Tru'&ng ban
- Ph trách chung, chi do toàn din cong vic cüa Ban và chju trách
nhim tnràc HDND, Thng trirc HDND huyn v mi hoat dng cüa Ban.
Phân cong nhim vu cho Phó Tnrâng ban và các üy viên cüa Ban thirc hin the
nhim vi theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Chi dao vic xây dmg, thirc hin chucrng trInh cong tác và k hoach
giám sat hang nàm cüa Ban. Triu tp và chU trI các cuc hpp, hoit dng thm
tra, giám sat, khào sat cüa Ban. Thay mt Ban k các van bàn do Ban phát hành.
- Phii trách cOng tác t chic can b thuc thm quyn càa Ban.
- Phu trách cong tác di ngoi; thay mt Ban git mi lien h vâi Thumg
true HDND huyn, UBND huyn, Ban Kinh t - xä hi HDND huyn, các Ca
quan, t chirc có lien quan trên dja bàn huyn.
- Thay mt Ban tham du các phiên h9p cüa Thung true HDND, UBND
huyn, tham du các hi nghj và các hoat dng lien quan dn linh vuc ph trách
cüa Ban do các ca quan, dan vj t chirc khi &rçlc mi ho.c triu tap.
- Thuc hin các nhim vu khác do Thu&ng true HDND huyn giao.
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2. Ong Trn Hng Hal: Phó tru'ông Ban
- Thithng tr1rc tip nhn, xà 1 các van bàn, thông tin hang ngày chuyn
tói Ban. Báo cáo và d xut vOi Tru&ng ban xem xét, quyt djnh xà 1 kjp thii
cong vic lien quan dn lTnh virc ph trách cüa Ban.
- Tham gia chun bj ni dung, chuang trInh kS' hçp HDND theo sii phân
cOng cUa Thu&ng trrc HDNID huyn và Tri.râng ban.
- Chi dao vic dir thão các van bàn, chun bj tài lieu phc vii cac cuc
h9p, hoat dng giám sat, khão sat, thm tra cüa Ban sau khi dà thng nht vói
Truâng ban.
- Chi do chun bj các diu kin c.n thi& d dam bão cho hoat dng cüa Ban.
- Tham gia, phi hqp boat dng vói Ban Kinh t - xà hi HDND huyn.
- K thay Trithng ban các van bàn khi duqc ày quyn.
- Th1rc hin thim vi khác theo sr phãn cong hoc ày quyn cüa Trir&ng ban.
3. Ong Phtm Van Thanh, Phó BI thir Thirong trc Bang ui', Chü tch
HBND xã Xuãn ChInh: Uy vien
- Nghiên cru, tham gia vào các vn d thuc nhim Via, quyn han cüa
Ban lien quan dn vic thi hành Hin pháp và pháp lu.t, vic giám sat, don dc
giài quyt khiu nai, t cáo cüa cong dan và kin nghj cüa ci:r tn. Tham gia các
vn d khác thuc linh virc cong tác cüa Ban.
- Thirc hin nhim vi khác khi ducic TriRng ban phân cong.
4. Ong Ha Tin Dung, PhO 131 thir Bang ày, Chü tjch UBND thj trn
BInh Minh: Uy viên
- Nghiên cm, tham gia vào các vn d thuc nhim vi, quyn han cüa
Ban lien quan dn an ninh, quc phông, tr.t tir, an toàn xà hi. Tham gia các vn
d khác thuc linh v1rc cOng tác cüa Ban.
- Thrc hin nhim v khác khi ducic Tru&ng ban phân Cong.
5. Ong Nguyn Van Bc, Chü tich Hi Ciyu chin binh xa Lal Thành:
Uy viên
- Nghiên ciru, tham gia vào các vn d thuc nhim vii, quyn han cüa
Ban lien quan dn xây drng chInh quyn và quãn 1 dja gi&i hành chInh. Tham
gia các vn d khác thuc ITnh virc cOng tác cüa Ban.
- Thirc hin nhim vv khác khi duçic Tru&ng ban phân cong.
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Ngoài các nhim vv hen, các thành viên Ban Pháp ch HDND huyn
thirc hin các nhim v11, quyn hn theo Diu 9 Quy ch lam vic cüa Ban Pháp
ch HDND huyn Kim Son khóa XX, nhim kS' 202 1-2026.
Trén day là thông báo phân cong nhim vii các thành viên Ban Pháp ch
HDND huyn./.
No'i nhân:
- TTHDND, UBND, UBMTI'QVN huyn;
- VKSND, TAND, Chi cic TI-lADS huyn;
- Các thành viên Ban Pháp ch;
- Ban KT-XH HDND huyn;
- Van phOng HDND &UBND huyn;
- TTHDND các xä, th trân;
-Lixu:VT.

TM. BAN PHAP CHE
TRU'UNG BAN

Vu Van Chin

