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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chi giải thưởng 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 Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 12/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tổ 

chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi giải thưởng cho 02 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích cao 

trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021 

với tổng số tiền giải thưởng 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm nghìn đồng 

chẵn) từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ năm 2021. 

(Có danh sách tập thể và cá nhân đạt giải kèm theo) 

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

Chánh Văn phòng Sở, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Kế toán Sở 

và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 2 (thực hiện); 
- Webside STP; 
- Lưu: VT,VP.KXThành.11b. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến 
 “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số 192/QĐ-STP ngày 28/8/2021 
 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

STT Họ và tên cá nhân/đơn vị Đạt giải 
Giá trị giải thưởng 

(đồng) 

I GIẢI CÁ NHÂN   

1 

Trương Thị Lan 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Giải nhất 1.000.000 

2 

Bùi Anh Tú 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

Giải nhì 700.000 

3 
Nguyễn Thị Hồng Thảo 

Văn phòng Sở 
Giải ba 500.000 

4 
Vũ Hoàng Sơn 
Thanh tra Sở 

Giải ba 500.000 

5 

Nguyễn Phương Thúy 
Phòng Bổ trợ, hành chính tư 

pháp 
Giải khuyến khích 300.000 

6 

Nguyễn Thị Hiền Trang 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

Giải khuyến khích 300.000 

7 

Hoàng Văn Vũ 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

Giải khuyến khích 300.000 

II GIẢI TẬP THỂ   

1 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến 
giáo dục pháp luật 

Tập thể có tỷ lệ 

người dự thi và 
điểm trung bình bài 

thi cao nhất 

1.000.000 

2 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước 

Tập thể có số 
lượng người đạt 

giải nhiều nhất 
1.000.000 

 TỔNG CỘNG: 5.600.000 
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