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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” 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 tổ 
chức 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 về việc 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp 
và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh  về thực 
hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành 

chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính năm 2020 và giai đoạn 2021 -
2025”; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 28/12/2020 UBND tỉnh về cải cách hành 

chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2021 
của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 12/8/2021 của Sở Tư pháp về tổ chức 
cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký giúp việc cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021 (sau đây gọi tắt là 
Cuộc thi), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ban Tổ chức kiêm Ban Giám khảo: 

a) Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp; 

b) Các thành viên: 

- Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; 



 

 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; 

2. Thư ký giúp việc Ban tổ chức, Ban Giám khảo: Ông Nguyễn Đức Thành, 

Chuyên viên quản trị mạng,  Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc 

thi 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi: 

a) Biên soạn Bộ câu hỏi/đáp án trắc nghiệm Cuộc thi; 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi; 

c) Tổ chức các hoạt động của Cuộc thi; 

d) Chấm điểm, tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

đ) Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi. 

2. Nhiệm vụ của Thư ký Cuộc thi:  

a) Xây dựng, cung cấp nền tảng thi trực tuyến đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi; 

b) Tổng hợp các bài dự thi chuyển Ban Tổ chức, Ban Giám khảo xem xét, chấm 
điểm; 

c) Tổng hợp kết quả tham gia dự thi của các phòng, đơn vị, cá nhân để làm 
căn cứ trao giải tập thể. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Tổ chức kiêm 

Trưởng Ban Giám khảo. 

3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 
- Lưu: VT, VP.N.H.Hương. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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