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Vè vi Çc thay aôi, Uô sung thành viên HQi tlông phlâi nqp ptrô bién,
giâo dgc phâp lu$t tinh Hà Nam
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HÀ NAM

Càn cri LuQt Tô chüc chinh quyèn dia phuong ngày 19 thang 6 nàm 2015;
Càn cü Luat Phô bién, giâo duc phâp lu4t ngày 20 thang 6 nâm2Ol2;

Càn cû Quyét dinh sO ZltZOntqO-TTg ngày 19 thring 5 nàm 2013 cüa Thü
tuong Chinh phü quy dlnh vè tnann pnà
nhiêm vq, quyèn heq.cua Hôi tlàng phôi
"à
hçrp phô biêru giâo duc phâp luQt;
Càn cri
sO qZtZOl,ltQD-TTg ngày 20 thangg nân.2017 cüa Thü

Quyét.dinh
tuong Chinh phü vê süa dôi, bô sung môJ sô diêu cüa Quyêt dinh sô 27l20l3lQDTTg ngày 19 thang 5 nàm 2013 cüa Thü tuông Chinh phü quy dinh vê thành phân
và nhiêm q:, quyên h4n cüa Hôi dông phôi hçrp phô biên, giâo dpc phâp lu4t;
Xét dè nghi cüa Girâ.rn di5c Sô Tu phâp,
QUYÉT DINH:

Dièu 1. Thay dôi, bô sung thânh viên Hgi dàng phOl nçrp ptrô Uién, giâo dsc
phâp luat tinh Hà Nam, gôm câc ông cô tên sau dây:
1. Bô sung thành viên: Ông Nguyên Thanh Tung, Phô Giâm dôc Sô Thông tin
và Truyên thông.
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TiérL Ph6 Giâm

dit

Công an tinh thay ông Plam Công Ngrrl,ê.t.

Anh TùirL Phô Giarn a6c SO COng ttruong thay ông Dinh Vàn Duong.
a. Ong Nguyên Vàn Dung, Ph6 Chü tich Hçi Cgu chién binh tinh thay ông
Nguyên Thanh Binh.
3. Ong Dang

Dièu 2. quyét ai*r nay c6 hiÇu lpc ké tu ngày §.
Chânh Vàn phông"Üy ban nhân dân tinh, Giâm d6c Sô Tu phâp, Thü truong
câc Sô, ngành, doàn thê; câc co quan, do9,ri, tô chüc liên quan và câc Ong c6 tên
tpi Diêu I chiu trâch nhiêm thi hành Quyêt ilinh này#r-

TICH

Noi nh$n:
- BQ Tu phâp;
- HQi dèng phiii hsp PBGDPL Trung uong;
- Chü tich, PCT
- Nhu Dièu 2;

UBND tinh;

- Dài PTTH, Bâo Hà Nam;
- Luu: VT, NC(H)
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