
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG  

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 228/QĐ-STP Tuyên Quang, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định số 

137/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

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

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

bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 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 UBND 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; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

như sau: 

- Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG MINH 

- Giấy đăng ký hoạt động số: 06/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang cấp ngày 17/3/2008. 

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Trưởng Văn phòng luật sư: 

 Họ và tên: Luật sư Hoàng Hải Bầu  - Giới tính: Nam  



 

 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1950. 

Chứng minh nhân dân số: 070540412, ngày cấp: 03/03/2014, nơi cấp: 

Công an tỉnh Tuyên Quang. 

 - Lý do thu hồi Giấy đăng ký hoạt động: Văn phòng Luật sư tự chấm dứt 

hoạt động. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Văn 

phòng luật sư Hoàng Minh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh TQ; 

- CA, VKSND, TAND các huyện, TP; 

- Chi Cục thuế khu vực Na Hang-Lâm Bình; 

- Như Điều 3 (thi hành); 

- Trang TTĐT STP (đăng tải);  

- Lưu: VT, TTr (Hạnh). 

  

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Hữu Trúc 
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