UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP
Số: 194 /QĐ-STP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ
Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm
2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11 tháng 02
năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc ngành Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản
lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ,
công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng
phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của Ủy ban nhâ n
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
25/9/2017 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 1096/QĐ-CT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Giám
đốc Sở Tư pháp về việc Quy định quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Đảng
ủy Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về công tác tổ chức, cán bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đối với bà Vũ Thanh Thủy, sinh ngày
29 tháng 11 năm 1976. Thời hạn bổ nhiệm lại 05 năm, tính ngày 01 tháng 9 năm
2021.
Điều 2. Bà Vũ Thanh Thủy được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,5.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước,
bà Vũ Thanh Thủy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Đảng uỷ STP (Báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ viên chức, đảng viên;
- Lưu: VT, VP.Gi (16b).
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