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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập các Hội đồng sáng kiến  
 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khenthuowngr 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 Quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa 

học và công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 

của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 

năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập các Hội đồng sáng kiến, như sau: 

1. Hội đồng sáng kiến khối quản lý hành chính nhà nước Sở Tư pháp, gồm các 

thành viên sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp. 

c) Các Ủy viên gồm:  
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- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở, kiêm Thư ký Hội đồng; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở 

Hội đồng sáng kiến khối quản lý hành chính nhà nước Sở Tư pháp có 

nhiệm vụ tổ chức đánh giá sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả là công chức, 

người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Hội đồng sáng kiến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, gồm các thành viên sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp. 

c) Các Ủy viên gồm:  

- Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác trợ giúp pháp lý nhà nước 

- Chánh Văn phòng Sở, kiêm Thư ký Hội đồng; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp; 

- Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

- Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở; 

Hội đồng sáng kiến lĩnh vực trợ giúp pháp lý có nhiệm vụ tổ chức đánh 

giá sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả là công chức, viên chức, người lao 

động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

3. Hội đồng sáng kiến lĩnh vực đấu giá tài sản, gồm các thành viên sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp. 

c) Các Ủy viên gồm:  

- Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác đấu giá tài sản; 

- Chánh Văn phòng Sở, kiêm Thư ký Hội đồng; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp; 

- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở; 

Hội đồng sáng kiến lĩnh vực đấu giá tài sản có nhiệm vụ tổ chức đánh 

giá sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả là công chức, viên chức, người lao 

động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

4. Hội đồng sáng kiến lĩnh vực công chứng, gồm các thành viên sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp. 
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b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp. 

c) Các Ủy viên gồm:  

- Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác công chứng; 

- Chánh Văn phòng Sở, kiêm Thư ký Hội đồng; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp; 

- Trưởng Phòng Công chứng số 1; 

- Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở; 

Hội đồng sáng kiến lĩnh vực công chứng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá 

sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả là công chức, viên chức, người lao động 

của Phòng Công chứng số 1 theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Các Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp có nhiệm vụ tham mưu giúp 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc đánh giá, công nhận sáng kiến của công chức, 

viên chức, người lao động của Sở Tư pháp theo phạm vi quy định tại Điều 1 

Quyết định này. Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng thực 

hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 174/QĐ-STP ngày 25/12/2014 của Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội 

đồng sáng kiến Sở Tư pháp. 

2. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Sở; 

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp và thành viên Hội đồng sáng kiến quy định tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và công nghệ; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.Gi.                                                              

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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