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QUYẾT ĐỊNH 
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 
việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND 
tỉnh Lào Cai về Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Tư 
pháp tỉnh Lào Cai gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Lê Ngọc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng 
ban; 

2. Ông: Hoàng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn 
- Phó Trưởng ban; 

3. Ông: Vũ Đình Phúc - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp - Ủy viên; 

4. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Ủy viên; 

5. Bà: Đặng Thị Thoa - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Ủy 
viên; 

6. Bà: Lò Thị Thu Hương - Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật - 

Ủy viên; 

7. Nguyễn Thị Vinh - Trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp - Ủy 

viên; 

8. Bà: Trần Thị Chinh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Lào Cai - Ủy viên; 



9. Bà: Phàn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng công 
chứng số 1 - Ủy viên; 

- Thư ký Ban chỉ đạo: Ông: Trần Văn Quý - Chuyên viên Văn phòng Sở. 

Điều 2. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo 

1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ 
trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản 

hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng thực hiện quy định về dân chủ ở 
cơ sở trong hoạt động của Sở Tư pháp. Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai 

thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt động theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng ủy 
khối các cơ quan tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai và các ông, bà có tên tại 
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
132/QĐ-STP ngày 06/12/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Đảng ủy khối CCQ tỉnh; 
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 
- Lưu VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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