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Tuyên Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết  

thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

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

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 

tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang 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 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 Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị 

trí việc làm của Sở Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Bộ phận 

Một cửa), gồm các Bà có tên sau: 

1. Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở, kiêm Trưởng Bộ phận 

Một cửa.  

2. Bà Hán Thị Thu Hà, Văn thư Sở, kiêm Phó trưởng Bộ phận Một cửa.  

3. Bà Nguyễn Huyền Hương, Chuyên viên hành chính một cửa, Văn phòng 

Sở. 

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Kế toán Sở. 
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Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa chịu sự lãnh đạo toàn 

diện, trực tiếp của Giám đốc Sở. Bộ phận Một cửa hoạt động theo quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, các 

quy định của pháp luật khác có liên quan và quy định, quy chế của Sở Tư pháp. 

Giám đốc Sở quyết định trưng tập/tăng cường công chức, viên chức từ các 

phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp đến làm việc tại Bộ phận Một cửa 

thay thế trong trường hợp chuyên viên hành chính một cửa nghỉ phép, nghỉ ốm, 

nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác hoặc các trường hợp khác để kịp thời tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 156/QĐ-STP ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết định 

này; công chức, viên chức, người lao động Sở và các đơn vị, cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;         (Báo cáo) 

- Đảng ủy STP; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.H.Hương. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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