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GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh 

tra; 

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra; 

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

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 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 25/9/2017 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 01/4/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Sở Tư 

pháp kèm theo Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 09/12/2020 như sau: Điều 

chỉnh cuộc “Thanh tra công tác quản lý và thực hiện chứng thực, đăng ký và 

quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân dân xã 



Đức Ninh, xã Yên Lâm, xã Bạch Xa (huyện Hàm Yên)” thành cuộc “Thanh tra 

công tác quản lý và thực hiện chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy 

ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận, xã Bằng Cốc, 

xã Bạch Xa (huyện Hàm Yên)” 

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

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Tư pháp;    (Báo cáo) 

- UBKTTU; 
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- UBND huyện SD, HY; 

- UBND xã: Đức Ninh, Yên Lâm, 

   Yên Thuận, Bằng Cốc, Bạch xa; 

- Như Điều 2 (Thực hiện);  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Phòng TP: SD, HY;                           

- Website STP; 

- Lưu: VT, TTr (Vân.02b).                                                                                          

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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