
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 178/QĐ-STP 

 

    Tuyên Quang, ngày 09 tháng 11 năm 2018 

                                                    

                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật 

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về 

tư vấn pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ 

giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2010 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp;  

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp,  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật cho những người có tên dưới đây: 

1. Ông Phùng Thanh Văn, sinh ngày 03 tháng 9 năm 1958; thẻ tư vấn viên 

pháp luật số 05/TP-TVVPL; nơi làm việc: Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ 

doanh nghiệp – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.  

2. Ông Triệu Quang Nghị, sinh ngày 09 tháng 01 năm 1959; thẻ tư vấn 

viên pháp luật số 06/TP-TVVPL; nơi làm việc: Trung tâm tư vấn pháp luật và 

hỗ trợ doanh nghiệp – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. 

3. Ông Nguyễn Xuân Hoàn, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1977; thẻ tư vấn 

viên pháp luật số 07/TP-TVVPL; nơi làm việc: Trung tâm tư vấn pháp luật và 

hỗ trợ doanh nghiệp – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 2. Ông Phùng Thanh Văn, ông Triệu Quang Nghị và ông Nguyễn 

Xuân Hoàn có trách nhiệm quản lý và sử dụng thẻ tư vấn viên pháp luật theo 

đúng các quy định của pháp luật.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư 

pháp, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp – Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
 

 Nơi nhận:   
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ 

Doanh nghiệp – Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Website Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, BTTP.  

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trúc 
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