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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông 
 

 

GIÁM Đ C SỞ TƯ PHÁP TỈNH Đ   N NG 
 

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định 

về cơ quan được giao thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

Thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông ban hành 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 248/QĐ-STP ngày 24/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp 

về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông; 

Đ    hỉ tr  s : Đường Chu Văn An, tổ dân phố 2, phường Nghĩ  Thành, thành 

phố Gi  Nghĩ , Đắk Nông; 

N i dung th nh tr : Th nh tr  việ   hấp hành pháp luật trong lĩnh vự  trợ giúp 

pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông; 

Thời k  th nh tr : Từ 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020; 

Thời hạn th nh tr  là 02 ngày làm việ , kể từ ngày  ông bố Quyết đ nh th nh 

tra.  



Điều 2. Thành lập Đoàn th nh tr , gồm  á  ông (bà)  ó tên s u đây: 

1. Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đố  S , làm Trư ng đoàn; 

2. Ông Phạm Văn Hùng, Chánh Thanh tra làm Phó Trư ng đoàn; 

3. Ông Đinh Văn Tuấn, Th nh tr  viên phòng Quản lý XLVPHC & Thanh tra 

làm thành viên; 

4. Ông Bùi Văn Hậu, Chuyên viên phòng Quản lý XLVPHC & Th nh tr  làm 

thành viên; 

5. Bà Lê Th  Thủy, Chuyên viên phòng Quản lý XLVPHC & Th nh tr  làm 

thành viên. 

 Điều 3. Đoàn Th nh tr   ó nhiệm v  tiến hành th nh tr  theo n i dung ghi tại 

Điều 1 và Kế hoạ h th nh tr  đượ  Giám đố  S  phê duyệt và báo  áo kết quả th nh 

tr  với Giám đố  S . 

Nhiệm v , quyền hạn  ủ  Trư ng đoàn th nh tr , thành viên Đoàn th nh tr  

thự  hiện theo quy đ nh  ủ  pháp luật về th nh tr . 

Giao cho Chánh Thanh tra S  theo d i, giúp Giám đố  S     lý ho   tr nh 

Giám đố  S     lý theo th m quyền  á  kiến ngh   ủ  Đoàn th nh tr . 

Điều 4. Cá  ông (bà)  ó tên tại Điều 2, Chánh Thanh tra S , Chánh Văn phòng 

S , Giám đố  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông và  á     qu n, tổ 

 h  ,  á nhân  ó liên qu n  h u trá h nhiệm thi hành Quyết đ nh này./. 
 

Nơi nhận:                             GIÁM Đ C 

- Như Điều 4; 

- LĐ S ; 

- Tr ng TTĐT S  Tư pháp; 

- Lưu: VT, HS TTr.                                  
       

 

 

 Nguyễn Trung Hiếu 
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