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Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi 
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GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 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 tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 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; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày  09/10/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 38/KHPH-STP-SVHTTDL-ĐTN ngày 

12/10/2020 giữa Sở Tư pháp- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Đoàn Thanh 

niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội thi “Tiểu phẩm 

tuyên truyền pháp luật”; 

Sau khi thống nhất với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Đoàn Thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp 

luật” năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội thi), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng ban; 
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2. Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Phó Trưởng ban; 

3. Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - 

- Phó Trưởng ban; 

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 

Thành viên; 

5. Bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh - 

Thành viên; 

6. Ông Bạch Đức Toàn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Thành viên; 

7. Ông Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên; 

Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi, gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ trưởng; 

2. Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp - Tổ phó; 

3. Bà Nguyễn Thị Hoà, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Thương, chuyên viên Phòng Quản lý Văn hoá, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Ngọc Loan, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

6. Ông Khổng Xuân Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Đức Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Hội thi. 

1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi 

a) Thành lập Ban Giám khảo Hội thi; Ban hành Thể lệ, các tài liệu liên 

quan đến Hội. 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Hội thi. 

c) Tổ chức các hoạt động của Hội thi; tổng kết, trao giải Hội thi; sử dụng 

kết quả đạt được của Hội thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

d) Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội thi. 
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2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi: Tham mưu, 

giúp Ban Tổ chức Hội thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

Điều 4. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại 

Điều 3 Quyết định này. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, các Phó trưởng ban tổ 

chức Hội thi sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 2; Chánh Văn phòng Sở, Trưởng 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật;  

các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo TU (phối hợp); 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh (phối hợp); 

- ĐUK các CQ và DN tỉnh; 
- Sở VHTTDL (phối hợp); 

- Đài PTTH tỉnh (phối hợp);; 

- Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh (phối hợp);; 

- Như Điều 5 (thực hiện); 

- Webside STP (đăng tải); 

- Lưu STP. (Hiền) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thược 
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