
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

Số:        /QĐ-STP Lào Cai, ngày     tháng     năm 2020 

 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn  an    n  o n và Tổ Thư ký  an    n  o n 

 c  n   ch    n ành Tư pháp  ào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn     Ch  th       -C     ngày 2  02 200    a  an  h  ng      nh    Lào 

Cai      ăng    ng  à n ng  ao  h t    ng nghi n    ,  i n  o n  à h   t p    h    

  ng t ong t nh Lào Cai   

Căn    Quyết đ nh s  26 20 5 Q -  ND ngày  9 tháng 6 năm 20 5 c a 

UBND t nh Lào Cai  an hành Q y đ nh v  v  t í,  h   năng, nhiệm v , quy n h n  à 

 ơ   u tổ ch c c a Sở    pháp t nh Lào Cai; 

Căn     ăn   n    922-C        ngày      20    Kế ho ch 283 -KH/TU 

ngày 22 0  2020 v  nghi n    ,  i n  o n, t y n t  y n, giáo d c l ch s    ng năm 

2020; 

Xét đ  ngh  c a    ởng phòng Phổ biến, giáo d   pháp lu t. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Kiện toàn  an    n  o n c  n   ch    n ành Tư pháp  ào  a , 

gồm các ôn  (bà) có t n  a : 

1. Ông Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai – Trưởng ban; 

2. Ông Hoàng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai – Phó Trưởng ban;  

3. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai – Thành viên; 

4.  Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai – Thành viên; 

5.  Ông Vũ Đình Phúc - Chánh văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành viên; 

6. Bà Đặng Thị Thoa - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

tỉnh Lào Cai - Thành viên;  

7. Bà Nguyễn Thị Vinh - Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp 

tỉnh Lào Cai - Thành viên; 
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8. Bà Lò Thị Thu Hương - Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai  - Thành viên; 

9. Bà Lê Thị La - Trưởng phòng   Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành viên; 

10. Bà Phạm Thị Thu Thủy – Chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai  - Thành 

viên; 

11. Ông Phạm Ngọc Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - 

Thành viên; 

12. Trần Thị Chinh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào 

Cai - Thành viên. 

Đ ều 2. Kiện toàn Tổ thư ký  an    n  o n c  n   ch    n ành Tư pháp 

 ào  a    ồm các ôn  (bà) có t n  a : 

1. Bà Nguyễn Lê Hằng - Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư 

pháp tỉnh Lào Cai – Tổ trưởng; 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp - Tổ phó; 

3. Bà Chu Mỹ Hạnh- Phó trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp 

tỉnh Lào Cai  - Thành viên; 

4. Bà Đỗ Thị Lan Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Lào Cai - Thành viên; 

5. Bà Phàn Thị Thanh Bình - Phó trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lào Cai - 

Thành viên; 

6. Bà Phạm Thị Nghĩa  - Chuyên viên phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành viên;  

7. Ông Nguyễn Trung Nghĩa – Kế toán Sở Tư pháp - Thành viên; 

8. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành 

viên; 

9. Bà Hoàng Khánh Linh  - Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở 

Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành viên. 

Đ ều 3.  an    n  o n và Tổ thư ký  an    n  o n có nh ệm v : 

1. Ban Biên soạn chịu trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử ngành Tư pháp Lào Cai theo chỉ đạo 

của Tỉnh ủy.  Ban Biên soạn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của 

các thành viên do Trưởng ban phân công.  
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Ban Biên soạn cuốn Lịch sử ngành Tư pháp Lào Cai tự giải thể sau khi đã hoàn 

thành nhiệm vụ (cuốn sách được Tỉnh ủy cho phép in ấn, phát hành).   

2. Tổ thư ký Ban Biên soạn chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Biên soạn triển 

khai các hoạt động cụ thể: xây dựng Kế hoạch biên soạn và phát hành cuốn lịch sử 

ngành Tư pháp Lào Cai; Dự toán kinh phí thực hiện; dự thảo Đ  cương chi tiết cuốn 

lịch sử ngành Tư pháp Lào Cai; Sưu tầm, tập hợp các ngu n tư liệu (văn bản, ảnh, hiện 

vật lịch sử, thu thập thông tin t  các nhân chứng lịch sử của ngành…); chuẩn bị các tài 

liệu phục vụ cho các cuộc họp, buổi làm việc của Ban Biên soạn; chuẩn bị nội dung 

cho các buổi Hội thảo, Hội nghị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đọc và chỉnh lý dự 

thảo cuốn sách theo kết qủa của Hội thảo, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Biên soạn. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ thư ký do Tổ trưởng phân công. 

Tổ thư ký Ban Biên soạn cuốn Lịch sử ngành Tư pháp Lào Cai tự giải thể sau 

khi đã hoàn thành nhiệm vụ (cuốn sách được Tỉnh ủy cho phép in ấn, phát hành).   

Đ ều 4. Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký, thay thế Quyết định số 

60/QĐ-STP ngày 23/7/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai thành lập Ban biên 

soạn cuốn Lịch sử ngành Tư pháp Lào Cai và Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 

23/7/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ giúp việc cuốn Lịch sử ngành Tư 

pháp Lào Cai.  

Đ ều 5. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc và Phòng nghiệp vụ, Tổ chức tham mưu 

tổng hợp thuộc sở và các ông (bà) có tên trong Đi u 1, Đi u 2 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                   
- Như Đi u 5 QĐ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ chức tham mưu tổng hợp, Phòng nghiệp vụ, 

Đơn vị trực thuộc sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

   N ọc Quỳnh 
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