
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-STP                
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 7 năm 2021            ,     
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu  tổchức  của  Sở Tư pháp tỉnh  Tuyên  Quang;  Quyết định  số 

330/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 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 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 vềviệc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 32/KHPH-MTTQ-BDV-STP ngày 

28/6/2021 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư 

pháp về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội thi), gồm các Ông, Bà có tên 

sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng ban; 
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2. Bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh - 

Thành viên; 

3. Ông Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh 

ủy - Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi 

1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội 

thi; ban hành Thể lệ, các tài liệu liên quan đến Hội thi; 

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Hội thi; 

3. Tổ chức các hoạt động của Hội thi; tổng kết, trao giải Hội thi; sử 

dụng kết quả đạt được của Hội thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở; 

4. Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội thi. 

Điều 4. Ban Tổ chức Hội thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải 

thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 3 Quyết định này. Trưởng 

Ban Tổ chức Hội thi sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1; Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp 

luật Sở Tư pháp;  các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh (phối hợp); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (phối hợp); 
- Như Điều 5 (thực hiện); 

- UBND huyện, TP; 

- Phòng TP huyện, TP; 

- Website STP, PBGDPL (đăng tải); 

- Lưu VT, XDKTTHPL&PBGDPL.Đ.Thành 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thược 
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