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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2021

    QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của

Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông

vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải t ỉ n h   T u y ê n   Q u a n g . 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với ông Phan Xuân Hoàng,

Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh

Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông

vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và cá

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (thi hành)

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)
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