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QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản  

đối với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;  

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 29/5/2014 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Tư pháp;  

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 Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 09/12/2020 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021;  

Căn cứ Văn bản số 138-CV/UBKTTU ngày 29/3/2021 của Ủy ban kiểm tra 

Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tổng hợp chương trình kiểm tra, giám sát, thanh 

tra năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản. 

2. Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Nội dung thanh tra: 

a) Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản 

b) Việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản. 

4. Thời điểm, thời hạn thanh tra 

- Thời điểm thanh tra: Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 20/4/2021. 

- Thời hạn thanh tra: 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định 

thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định). 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông, bà có tên sau đây:  

1. Ông Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Vân, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, thành viên; 

3. Bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp, Sở Tư 

pháp, thành viên; 

4. Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, thành viên; 

5. Ông Đặng Đức Kiên, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp, thành viên. 

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Kế toán Sở Tư pháp, thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Thanh tra. 

1. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra, trình Giám 

đốc Sở Tư pháp phê duyệt; tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra theo Kế 

hoạch thanh tra được phê duyệt; kết luận rõ đúng, sai và các biện pháp xử lý 

sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên Đoàn thanh tra do Trưởng 

đoàn phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng đoàn thanh tra 

được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp; Đoàn thanh tra tự giải thể sau khi thực 

hiện xong nhiệm vụ. 



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông, Bà có tên Điều 2, Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, 

Trưởng Phòng bổ trợ và hành chính tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                                        
 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra Bộ Tư pháp (B/cáo); 

- Cục Bổ trợ TP, Bộ TP (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Huyện ủy, HĐND huyện Sơn Dương; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Như Điều 4 (T/hiện);        

- Webside STP (đăng tải);                                             

- Lưu: VT, TTr  (02b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

 

    Nguyễn Thị Thược 
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