
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  5  năm 2021 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021    

 
 

 

 

GIÁM  ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm 

theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp kiểm tra, 

giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật.  

                                        QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (sau 

đây gọi là Đoàn kiểm tra, giám sát) gồm các ông, bà có tên sau đây:  

1. Ông Trần Hoàng Khâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi 

thi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Phó Trưởng đoàn; 

* Các thành viên 

3. Ông Lê Hòa Thuận, Phó Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi 

thi hành pháp luật. 
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4. Ông Trần Hoàng Tâm, Chuyên viên Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo 

dõi thi hành pháp luật, Thư ký.  

5. Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Cú. 

6. Trưởng phòng Tư pháp huyện Cầu Ngang. 

7. Trưởng phòng Tư pháp huyện Duyên Hải. 

8. Trưởng phòng Tư pháp huyện Càng Long. 

9. Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành. 

Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia làm thành viên: 

10. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ - 

Pháp luật và Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. 

11. Bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch thường trực, Hội Nông dân tỉnh. 

12. Bà Sơn Thị Hiệp, Phó Ban Tuyên giáo, Chính sách pháp luật, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh. 

13. Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội 

Luật gia tỉnh. 

14. Ông Kim Đạt, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Pháp luật, Ban Dân 

tộc tỉnh. 

15.  Ông Lê Vũ Phong, Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh. 

16. Ông Nguyễn Văn Thành, Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh. 

Điều 2. Thời gian, địa điểm, nội dung và đơn vị được kiểm tra, giám sát 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát 

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 năm 2021 (ngày cụ thể do Trưởng đoàn thông 

báo). 

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã được kiểm tra, giám 

sát.  

2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

Theo Mục 3 Phần II Kế hoạch số 121/KH-STP ngày 07/5/2021 của Giám 

đốc Sở Tư pháp kiểm tra, giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

3. Đơn vị được kiểm tra, giám sát  

Ủy ban nhân dân cấp xã nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch số 121/KH-STP 

ngày 07/5/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra, giám sát công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021. 
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Ngoài các xã trên, tùy theo tình hình và điều kiện, Đoàn công tác có thể 

chọn thêm một số xã, phường, thị trấn để kiểm tra, giám sát (nếu cần thiết). 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra, giám sát 

1. Thông báo lịch kiểm tra, giám sát và xây dựng đề cương hướng dẫn báo 

cáo phục vụ kiểm tra, giám sát. 

2. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.  

3. Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ các 

thành viên trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát với Giám đốc Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc kiểm 

tra, giám sát. 

4. Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng đoàn được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

5. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát do Sở Tư pháp thanh 

toán và quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và  

Theo dõi thi hành pháp luật và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,  

  Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã được kiểm tra, giám sát; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Sáng Tươi 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T13:42:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lâm Sáng Tươi<lstuoi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:51:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:51:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T14:52:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




