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QUYẾT ĐỊNH 

Thay đổi thành viên Tổ soạn thảo dự thảo văn bản                                          

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

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

Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Tư pháp; Quyết  định  số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

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

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉn tại Điều 2 Quyết định số 

13/QĐ-STP ngày 20/01/2020 (nay là dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang), như sau: 



Bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng phòng Bổ trợ hành chính tư pháp- Sở Tư pháp 

tham gia thành viên kiêm thư ký Tổ soạn thảo, thay cho bà Phạm Thị Bích 

Vân, Chuyên viên phòng Bổ trợ hành chính tư pháp- Sở Tư pháp. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

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

2. Chánh Văn phòng Sở, các phòng liên quan và các Ông, Bà có tên tại 

Điều 1 trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Phòng BTHCTP; 

- Website STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. Loan.02b. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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