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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của  

các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2021  
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  
 
 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ 

sung); 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 

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

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; 

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 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 07/9/2021 của Sở Tư pháp về việc 

kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 

tỉnh năm 2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

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

2. Bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư 

pháp - Thành viên; 



3. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở 

Tư pháp - Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Phương Thúy, Chuyên viên Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp, Sở Tư pháp - Thành viên; 

5. Ông Lê Huy Tùng, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp - Thành viên; 

6. Mời Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

1. Tổ chức kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công 

chứng tại Văn phòng công chứng Ma Thị Sách, Văn phòng công chứng Đinh Thị 

Bích, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền, Văn phòng công chứng Mai 

Lan theo Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 07/9/2021 của Sở Tư pháp. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân 

công. 

3. Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

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

Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp và các ông, bà có tên tại Điều 1; 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc STP; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- VP Sở, Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Hội Công chứng viên tỉnh (tham gia); 

- Các VPCC: Đinh Thị Bích; Ma Thị Sách; 

   Nguyễn Thị Thu Hiền; Mai Lan;            

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, BT&HCTP (L.Hà). 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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