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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ  

kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính;  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị  định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

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

dân tỉnh Tuyên Quang về 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 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, gồm các Ông, Bà có tên sau: 

1. Bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

2. Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

Điều 2. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính Sở Tư pháp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo 

quy định của pháp luật, có trách nhiệm tham mưu trực tiếp với Giám đốc Sở tổ 

chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính tại cơ quan theo đúng quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành 

chính và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, quy định của tỉnh về 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

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

Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc phân công công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính của 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:      
- Văn phòng UBND tỉnh;        

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Kế toán STP; 

- Lưu: VT, VP.H.Hương. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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