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Đắk Nông, ngày  07 tháng 6 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác 
bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND 
tỉnh Đắk Nông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh 
Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 
Đắk Nông kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk nông 
năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng 
Đoàn; 

2. Ông Trần Nghị Viện - Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp, Sở Tư pháp làm thành viên; 

3. Ông Trần Văn Tính  - Chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp, Sở Tư pháp làm thành viên; 

4. Bà Chu Thị Nga - Chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 
Sở Tư pháp làm thành viên - Thư ký Đoàn. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bồi 
thường của nhà nước và tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường theo 
quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Tòa án nhân dân 
huyện Đắk Song theo Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 29/3/2021 về kiểm tra công 
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tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nhiệm vụ cụ thể của từng 
thành viên do Trưởng đoàn phân công. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể 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 Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Tòa án nhân dân huyện Đắk Song; 
 - Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, HCBTTP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Trung Hiếu 
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