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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của 

nhà nước và tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo  

quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ngày 18/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019  của Bộ Tư pháp 

quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 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 

25/9/2017 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 UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của 

nhà nước và tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định 

của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; 

2. Bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp - 

Thành viên; 
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3. Ông Trần Hoàng Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính - Thành viên; 

3. Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp - 

Thư ký Đoàn kiểm tra. 

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

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và tình 

hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước tại UBND phường Hưng Thành theo Kế hoạch 

số 08/KH-STP ngày 31/3/2020 của Sở Tư pháp (có Lịch kiểm tra gửi kèm theo). 

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. 

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc STP; 

- Các Phó giám đốc STP; 

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- Như Điều 3 (thi hành); 

- UBND thành phố Tuyên Quang; 

- UBND phường Hưng Thành; 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu VT- BT&HCTP (Lan). 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

LỊCH KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 25/6/2020 của Sở Tư pháp) 

 

STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1 UBND phường Hưng Thành Ngày 22/7/2020 
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